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Förord

I denna handbok finns alla specifikationer och information om arbetsplatsen du 
behöver när du förbereder installationen av SPARC Enterprise T2000-servern.

Märk – När du monterar på Fujitsus 19-tums rack, läs SPARC Enterprise Equipment 
Rack Mounting Guide (C120-H016) för viktig information om underhållsplatsen.

FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Denna handbok innehåller viktig information om användningen och hanteringen av 
denna produkt. Läs handboken noggrant. Använd produkten i enlighet med 
instruktionerna och informationen i denna handbok. Ha handboken nära till hands. 
Fujitsu gör sitt allra bästa för att användare och tredje parter inte ska få några fysiska 
eller andra skador. Använd produkten i enlighet med denna handbok.

Relaterad dokumentation
De senaste versionerna av handböckerna för SPARC Enterprise Series finns på 
följande webbsidor:

Global sajt

http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

För Japan

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
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Märk – Produktinformationen finns endast tillgänglig på webbsidan. Var god 
kontrollera om det finns aktuella uppdateringar för din produkt.

Fujitsu tar gärna emot dina 
kommentarer
Vi uppskattar kommentarer och förslag till förbättring av detta dokument. Du kan 
skicka dina kommentarer till oss med hjälp av “Kommentarformuläret för läsare”.

Titel Beskrivning Artikelnummer

Produktinformation för SPARC 
Enterprise T2000

Information om de senaste 
uppdateringarna och versionerna

C120-E374

Introduktionshandbok för SPARC 
Enterprise T2000

Information om var du hittar den 
information du behöver för att 
installera systemet och snabbt få det i 
funktionsdugligt skick

C120-E372

Översikt till SPARC Enterprise 
T2000

Innehåller en översikt av serverns 
funktioner

C120-E373

Installationsplanering för SPARC 
Enterprise T2000

Detaljerad information om montering i 
rack, kabeldragning, strömpåslag och 
konfiguration

C120-E376

SPARC Enterprise T2000 Server 
Service Manual

Hur du utför diagnostik för att felsöka 
server, samt hur du tar ut och byter 
komponenter i servern

C120-E377

SPARC Enterprise T2000 Server 
Administration Guide

Hur du utför olika administrativa 
uppgifter som är specifika för denna 
server

C120-E378

Advanced Lights out Management 
(ALOM) CMT v1.x Guide

Hur du använder Advanced Lights 
Out Manager (ALOM)-programvaran

C120-E386

SPARC Enterprise T2000 Server 
Safety and Compliance Guide

Innehåller information om denna 
server med avseende på säkerhet och 
uppfyllda standarder

C120-E375

SPARC Enterprise Equipment 
Rack Mounting Guide

Förklarar installationskraven och olika 
punkter man måste ta hänsyn till vid 
montering i rack

C120-H016
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Installationsplanering för 
SPARC Enterprise T2000

I denna handbok finner du de specifikationer och krav på installationsplatsen som 
du kan behöva när du planerar installationen av servern.

Information om säkerhet och överensstämmelse med olika standarder och 
föreskrifter finns i SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide och 
den dokumentation som medföljer servern.

Handboken innehåller följande avsnitt:

■ “Fysiska specifikationer” på sidan 2
■ “Utrymme som krävs för att utföra service” på sidan 2
■ “Omgivningsspecifikationer” på sidan 3
■ “Krav på strömkälla” på sidan 3
■ “Akustiskt buller” på sidan 4
■ “Överensstämmelse med myndighetsföreskrifter” på sidan 4
■ “Rekommenderad driftsmiljö” på sidan 4
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Fysiska specifikationer

Utrymme som krävs för att utföra 
service

Värde Amerikanskt S.I.

Bredd 16,8 tum 425 mm

Djup 24,4 tum 621 mm

Höjd (2 rackenheter) 3,5 tum 89 mm

Bredd, ungefärlig (utan PCI-kort och rackmontering) 40 pund 18 kg

Beskrivning Specifikation

Utrymme, framför systemet 36 tum (91 cm)

Utrymme, bakom systemet 36 tum (91 cm)
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Omgivningsspecifikationer

Krav på strömkälla
server har två nätaggregat med automatisk spänningsinställning. För att säkerställa 
redundans i driften av nätaggregaten bör nätsladdarna anslutas till olika 
elnätsslingor. 

Specifikation I drift Ej i drift

Driftstemperatur:
• Havsnivå till 900 m ö h
• Över 900 m ö h

• 415 °C till 35 °C

• Intervallets övre gräns 
sjunker med 1 °C/300 m

-40 till 60°C

-40 till 60°C

Luftfuktighet 20 till 80 % relativ luftfuktighet, 
icke-kondenserande,
27°C våt temperatur,
IEC 60068-2-3&56

98 % RH 38°C, 
icke-kondenserande,
IEC 60068-2-3&56

Höjd 0-3 000 m (0-10 000 fot)
IEC 60068-2-13 

0 - 12 000 m (0-40 000 fot)
IEC 60068-2-13 

Vibrationer 0,2 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz,
1 oktav/min, alla axlar,
IEC 60068-2-13 

1,0 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz, 
1 oktav/min, alla axlar,
IEC 60068-2-13 

Stöt 5 Gs som topp 11 ms, 
halvsinuspuls,
IEC 60068-2-27 

30 Gs som topp 11 ms, 
halvsinuspuls,
IEC 60068-2-27 

Beskrivning Specifikation

Inspänningsintervall 100 - 240 V växelström, 50-60 Hz

Maximal inström vid drift 4,5 A vid 100 till 120 V växelström
2,25 A vid 200 till 240 V växelström

Maximal ineffekt vid drift 450 W

Maximal värmeavgivning 400 W (1 440 kJ/h)
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Akustiskt buller
Deklarerade bullernivåer överensstämmer med standarden ISO 9296.

Överensstämmelse med 
myndighetsföreskrifter
Vi hänvisar till SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide för en 
fullständig lista med uppfyllda standarder.

Rekommenderad driftsmiljö
I reglersystemet för omgivningsmiljön måste det finnas ett luftintag för servern som 
uppfyller de minimivärden som anges i “Omgivningsspecifikationer” på sidan 3.

För att undvika överhettning skall varm luft inte riktas mot:

■ Det främre luftintaget på servern
■ Serverns åtkomstpaneler

Obs – När du har tagit emot systemet bör du ställa det i den miljö där det skall 
installeras. Lämna det i leveransmaterialet på denna plats i ett dygn. På så vis 
undviker du värmechock och kondens.

Systemet har testats för att uppfylla alla funktionskrav när det används i den 
driftsmiljö som beskrivs i “Omgivningsspecifikationer” på sidan 3. Om du använder 
datorutrustning i miljöer med extrema temperaturer eller extrem luftfuktighet ökar 
risken för maskinvarufel. Om du vill minimera denna risk bör du se till att använda 
servern i en miljö där temperatur och luftfuktighet ligger i de optimala intervallen.

Beskrivning Läge Specifikation

LwAd (1 B = 10 dB) Akustiskt buller vid drift
Akustiskt buller inaktiv

77 dB
77 dB

LpAm (stående på avstånd) Akustiskt buller vid drift
Akustiskt buller inaktiv

62 dB
62 dB
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Ström
Det är lämpligt att ansluta nätaggregaten till separata strömslingor, så att driften av 
systemet inte avbryts om en slinga slutar att fungera. Vi hänvisar till lokala 
elföreskrifter för ytterligare information.

Omgivningstemperatur
Den optimala omgivningstemperaturen för att göra systemet driftsäkert ligger i 
intervallet 21 °C till 23 °C. Vid 22 °C går det också lätt att upprätthålla en säker 
relativ luftfuktighet. Om systemet används i detta temperaturintervall får du en 
säkerhetsmarginal om stödsystemen för omgivningsförhållandena skulle sluta 
fungera.

Omgivande relativ luftfuktighet
Den relativa luftfuktigheten kring datasystem bör ligga mellan 45 och 50 % för att:

■ Förhindra korrosion
■ Ge en viss tidsmarginal om styrsystemet för omgivningsmiljön skulle sluta 

fungera
■ Bidra till att minska den risk för sporadisk interferens från statiska urladdningar 

som uppkommer vid för låg relativ luftfuktighet

Elektrostatiska urladdningar (ESD) uppstår lätt och har svårare att spridas ut om 
den relativa luftfuktigheten understiger 35 %. Problemet blir allvarligt vid nivåer 
under 30 %.
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Luftflödesfrågor
■ Garantera obehindrat luftflöde genom chassit.

■ Se till att luftintaget sker på serverns framsida och utblåset på baksidan.

■ Ventilationsöppningar, som skåpsdörrar, måste för intag respektive utblås av luft 
lämna ett öppet område på minst 235 cm2. Detta motsvarar ett perforeringsmönster 
med 60 % öppet mitt för serverns fram- och baksida (440 mm x 89 mm). 
Resultaten om man har ett mindre öppet område måste bedömas av användaren.

■ Lämna ett fritt utrymme på minst 0,5 cm framför servern respektive 8 cm bakom, 
när servern är monterad. Dessa utrymmen baseras på den ovan angivna impedansen 
(tillgängliga öppna området) för intag och utblås av luft. Siffrorna förutsätter att det 
öppna området är jämnt fördelat för områdena till intag respektive utblås. För bättre 
kylning bör du lämna öppna utrymmen som är större än de rekommenderade.

Obs – Olika typer av hinder vid intaget och utblåset av luft, samt serverns avstånd 
till dörrarna, kan påverka kylningens effektivitet. Resultaten måste bedömas av 
användaren.

■ Det är viktigt att undvika att utblåsningsluft fortsätter att cirkulera runt inuti ett 
rack eller skåp.

■ Kablarna bör dras så att de stör serverutblåset så lite som möjligt.

■ När luften passerar genom systemet bör den värmas omkring 10 °C.
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