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C A P Í T U L O 1
Descrição geral do chassis

Neste capítulo poderá encontrar uma descrição geral do chassis e respetivos componentes.

Exceto quando de outro modo especificado, "chassis" refere-se tanto ao chassis Cisco NCS 4016 como ao
chassis Cisco NCS 4009.

Nota

• Sobre o Chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009, na página 1
• Componentes do chassis, na página 4
• Orientações de segurança, na página 5

Sobre o Chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009
O chassis Cisco NCS 4016 contém uma caixa superior e uma caixa inferior para placas, onde são instaladas
as Placas do Processador de encaminhamento (RP), Placas de linha (LC) e Fabric cards (FC). O chassis Cisco
NCS 4009 contém uma única caixa para placas, onde são instaladas as RP e LC. As FC são instaladas por
baixo desta caixa da placa. A tabela seguinte indica as ranhuras disponíveis para as placas suportadas:

NCS 4009NCS 4016Chassis

22Processadores de Encaminhamento

916Placas de linha

44Fabric Cards

Tanto o NCS 4016 como o NCS 4009 podem ser montados em bastidor. São compatíveis com os seguintes
espaços-padrão de calha:

• ANSI 48,26 cm (19 polegadas) ou 58,42 cm (23 polegadas)
• ETSI

No bastidor ANSI de 48,26 cm (19 polegadas), a abertura frontal mínima deve ser de 450mm (17,72 polegadas)
de modo a permitir a introdução do chassis. O kit de instalação inclui suportes diferentes para cada tipo de
bastidor.

Nota
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O chassis integra os seus próprios sistemas de alimentação e arrefecimento. Estão disponíveis sistemas de
energia com alimentação AC ou DC. O Cisco NCS 4016 tem duas bandejas da ventoinha localizadas nas
ranhuras superior e inferior do chassis. O NCS 4009 tem uma bandeja da ventoinha localizada na ranhura
superior do chassis.

A instalação do chassis pode exigir alterações de espaço, energia e arrefecimento de um local. Por conseguinte,
o local deve ser planeado com bastante antecedência face à entrega do sistema de chassis.

Nota

Figura 1: Imagem frontal do NCS 4016

4  Áreas de gestão de fibra (2)Bandejas de alimentação (2), cada uma com quatro módulos
de alimentação:

• Bandeja de alimentação 0 (PS0) contém módulos de
alimentação PS0-PM0, PS0-PM1, PS0-PM2 e PS0-PM3.

• Bandeja de alimentação 1 (PS1) contém módulos de
alimentação PS1-PM0, PS1-PM1, PS1-PM2 e PS1-PM3.

1
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Caixas de placas (2), cada uma com:

• Oito ranhuras para LC - LC0 a LC7;
LC8 a LC15

• Duas ranhuras para FC - FC0 e FC1;
FC2 e FC3

• Uma ranhura para RP - RP0 e RP1

5Unidade de Ligação Externa (ECU)

• O painel manual está montado no topo da ECU
• A saída de ar encontra-se na parte de trás

2

6 Entrada de ar3 Bandejas da ventoinha (2)

Figura 2: Imagem frontal do Cisco NCS 4009
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Caixa da placa com:

• Nove ranhuras para LC - LC0 a LC8
• Duas ranhuras para RP - RP0 e RP1

4Bandejas de alimentação (2), cada uma com
quatro módulos de alimentação:

• Bandeja de alimentação 0 (PS0) contém
módulos de alimentação PS0-PM0,
PS0-PM1, PS0-PM2 e PS0-PM3.

• Bandeja de alimentação 1 (PS1) contém
módulos de alimentação PS1-PM0,
PS1-PM1, PS1-PM2 e PS1-PM3.

1

Quatro ranhuras para fabric card (FC0 a FC3)
cobertas pelo filtro de entrada de ar

5Unidade de Ligação Externa (ECU/Painel
manual/Saída de ar)

2

Bandeja da ventoinha3

Na traseira do NCS 4016 encontram-se duas saídas de ar. Uma no topo, por trás da ECU, e outra na parte de
baixo da bandeja da ventoinha inferior. No NCS 4009 há uma saída de ar no topo do chassis, por baixo da
bandeja de alimentação.

Nota

Para mais informação sobre o chassis, consulte a ficha de dados em https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729222.html

Componentes do chassis
Esta tabela lista os principais componentes do chassis.

Tabela 1: Principais componentes do chassis

DescriçãoComponente

Estas placas fornecem inteligência do sistema ao funcionarem como o controlador
do sistema e fornecerem o processamento do encaminhamento e a gestão do
chassis. As placas do RP tambémmonitorizam os alarmes do sistema e controlam
as ventoinhas do sistema. Os LED no painel frontal indicam situações de alarme
ativas.

Placas do Processador de
Encaminhamento (RP)

As FC fornecem a switch fabric ao sistema de encaminhamento e executam a
função de interconexão do sistema de encaminhamento, ligando cada LC entre
si. A switch fabric recebe a entrada dos dados do utilizador de uma ranhura LC
e executa o switching necessário para encaminhar os dados para a ranhura LC de
saída correta.

Fabric Cards (FC)

Estas placas fornecem as interfaces físicas e as ligações óticas aos dados do
utilizador.

Placas de linha (LC)

A ECU fornece toda a conectividade elétrica de E/S da prateleira às placas de
linha ativas e em espera do processador de encaminhamento. A ECU está localizada
por trás do painel manual.

Unidade de Ligação
Externa (ECU)
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DescriçãoComponente

O painel manual pode instalar, configurar, monitorizar e resolver problemas nas
aplicações do chassis a nível de nó e de rede. O painel manual está localizado no
topo da ECU.

Painel manual

A bandeja da ventoinha arrefece o bastidor da placa. Uma bandeja da ventoinha
contém seis ventoinhas axiais. As ventoinhas distribuem ar de arrefecimento
através do chassis, da parte da frente para a de trás.

O NCS 4016 tem duas bandejas da ventoinha inseridas na parte da frente do
chassis, na parte superior e na parte inferior. O NCS 4009 tem apenas uma bandeja
da ventoinha, no topo, por trás do painel manual.

Bandejas da ventoinha

O NCS 4016 tem dois filtros de ar independentes, localizados no meio do chassis,
por trás da grelha plástica de entrada. Um dos filtros é dedicado ao bastidor superior
da placa e o outro ao bastidor inferior da placa. No NCS 4009, há apenas um filtro
de ar, que está localizado por cima das ranhuras das fabric cards.

Filtro de ar

Duas bandejas de alimentação, AC e DC, fornecem energia redundante ao chassis.
Uma bandeja de alimentação é uma unidade pronta a funcionar no local (FSU).
O chassis não suporta uma mistura de alimentação AC e DC.

Bandejas de alimentação

O chassis apresenta funcionalidades de gestão de fibra apenas na parte frontal.
No NCS 4016, os suportes horizontais de gestão de fibra estão localizados por
cima e por baixo das caixas da placa. No NCS 4009, os suportes horizontais de
gestão de fibra estão localizados por cima da caixa da placa.

Bandejas de gestão de
fibra

Orientações de segurança
Antes de levar a cabo quaisquer procedimentos de instalação do chassis, leia as orientações de segurança nesta
secção, para evitar lesionar-se ou danificar o equipamento.

Desligue o sistema antes de remover ou de instalar uma bandeja de alimentação.Nota

As orientações que se seguem destinam-se a garantir a sua segurança e a proteger o equipamento. As orientações
não abrangem todos os perigos. Mantenha-se atento.

• Nunca tente elevar um objeto que possa ser demasiado pesado para o elevar sozinho.
• Mantenha a área de trabalho desimpedida e sem pó durante e depois da instalação. Não permita a entrada
de sujidade ou detritos em qualquer componente à base de laser.

• Mantenha as ferramentas e os componentes do chassis afastados das áreas de circulação.
• Não use roupas largas, joias ou outros itens que possam ficar presos no chassis enquanto trabalha no
mesmo ou nos respetivos componentes.

• Utilize o equipamento Cisco em conformidade com as respetivas especificações e instruções de utilização
do produto.

• Não trabalhe sozinho na presença de condições potencialmente perigosas.
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• Assegure-se de que a instalação é conforme aos códigos elétricos locais e nacionais: nos Estados Unidos,
o Código Elétrico Nacional americano da National Fire Protection Association (NFPA - Associação
Nacional de Proteção Contra Incêndios) 70; no Canadá, o Código Elétrico Canadiano, I parte, CSA
C22.1; noutros países, a 1ª parte até à 7ª parte da norma 60364 da Comissão Eletrotécnica Internacional
- “International Electrotechnical Commission” (IEC).

• Ligue apenas uma fonte de alimentação DC que cumpra os requisitos de tensão extrema inferior de
segurança (SELV) da UL/CSA/IEC/EN 60950-1 e da AS/NZS 60590 ao sistema de potência de entrada
DC.

• Assegure-se de que integra um dispositivo de dois polos para desligar o sistema na configuração fixada
para a cablagem de um sistema de potência de entrada DC e que este é facilmente acessível.

• Assegure-se de que instala uma proteção contra curto-circuitos (sobretensão) como parte da instalação
do edifício.

Prevenção de descargas eletrostáticas
Os danos causados por descargas eletrostáticas (ESD), que ocorrem quando as placas ou os componentes
eletrónicos são manuseados incorretamente, resultam em avarias totais ou intermitentes. Recomendamos a
utilização de uma pulseira antiestática sempre que manusear equipamento de rede ou um dos respetivos
componentes. Consulte as orientações sobre prevenção dos danos de descargas eletrostáticas na secção
Prevenção de descargas eletrostáticas, na página 31

São fornecidas duas fichas com proteção antiestática, uma no topo do chassis e uma na parte inferior do
chassis.
Figura 3: Fichas com proteção antiestática – Topo do chassis

Ponto da ficha ANSI
superior

2Ponto de ligação superior
ETSI

1
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C A P Í T U L O 2
Montagem do chassis

Este capítulo descreve como montar o chassis em bastidor.

Exceto quando de outro modo especificado, "chassis" refere-se tanto ao chassis Cisco NCS 4016 como ao
chassis Cisco NCS 4009.

Nota

Para instalar dois chassis Cisco NCS 4016 num único bastidor, irá necessitar de uma abertura vertical de 48
RU, no mínimo. Se utilizar o adaptador de alimentação DC para ligação frontal, o bastidor só terá espaço para
um chassis.

Nota

• Preparar o bastidor para a instalação do chassis, na página 7
• Preparar a montagem do chassis num bastidor, na página 9
• Montagem do chassis em bastidor, na página 24

Preparar o bastidor para a instalação do chassis
Instalar o chassis num dos seguintes bastidores-padrão:

• ANSI 48,26 cm (19 polegadas) ou 58,42 cm (23 polegadas) (2 ou 4 postes)
• ETSI

No bastidor ANSI de 48,26 cm (19 polegadas), a abertura frontal mínima deve ser de 450mm (17,72 polegadas)
para permitir a inserção do chassis.

Nota

Se estiver a instalar um único chassis num bastidor, o chassis deve ser colocado no meio ou na parte inferior
do bastidor ou deve seguir as práticas de montagem de chassis da sua empresa.

Na parte inferior do bastidor, mantenha uma unidade de bastidor livre para poder retirar a bandeja da ventoinha
inferior.

Nota
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Para aparafusar o bastidor ao chão, é necessário um kit do parafuso para o chão (também chamado conjunto
âncora). Paramais informação sobre o aparafusamento do bastidor ao chão, consulte uma empresa especializada
em kits de montagem no chão. Certifique-se de que os parafusos de montagem no chão ficam acessíveis,
principalmente se for necessário voltar a apertá-los anualmente.
Figura 4: Chassis NCS 4016 único montado em bastidor

Antes de mover o chassis ou de montar o chassis no bastidor, recomendamos que faça o seguinte:

Manual de Instalação do Hardware para o Cisco NCS da Série 4000
8

Montagem do chassis
Preparar o bastidor para a instalação do chassis



Procedimento

Passo 1 Coloque o bastidor no qual planeia instalar o chassis.
Passo 2 Fixe o bastidor ao chão.

O chassis deve sermontado numbastidor que esteja permanentemente ancorado a um edifício.
Declaração 1049

Aviso

Preparar a montagem do chassis num bastidor
Antes de montar o chassis num bastidor, é essencial que o local da instalação seja corretamente preparado
para lidar com o peso, requisitos de alimentação, necessidades de arrefecimento e outras exigências do chassis.

Leia as especificações do fabricante do bastidor para determinar se o mesmo é adequado para suportar o peso
do chassis.

Para evitar deixar cair o chassis e eventuais lesões durante a instalação, tenha atenção para posicionar o chassis
corretamente no bastidor durante a montagem.

Atenção

Antes de montar o chassis no bastidor, execute os seguintes passos:

Instalar os suportes de montagem
Esta secção explica como instalar os suportes de montagem superior e inferior para o tipo específico de bastidor
utilizado.

• Nos bastidores ANSI de dois postes, os suportes são instalados na posição do meio.
• Nos bastidores ANSI de quatro postes e nos armários ETSI, os suportes são instalados na posição da
frente.

Pré-requisitos

Confirme que tem o tipo de suportes de montagem correto para o tipo de bastidor. Existem três tipos diferentes
de suportes de montagem para os três tipos de bastidores (ANSI 48,26 cm [19 polegadas] ou 58,42 cm [23
polegadas] ou ETSI).

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Philips número 2
• Kit de instalação Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

• Kit de instalação Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)
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Instalar os suportes de montagem

Para fixar os suportes de montagem, basta colocar cada suporte no chassis com os parafusos apresentados na
figura a seguir. Aperte os parafusos até um binário de 1,3 Nm (11,5 in-lb).
Figura 5: Fixar os suportes de montagem do chassis no NCS 4009
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Figura 6: Fixar os suportes de montagem do chassis no NCS 4016

Estas ilustrações apresentam diversos tipos de instalação dos suportes:
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Figura 7: Fixar os suportes ANSI 48,26 cm (19 polegadas) à parte da frente (bastidor de quatro postes) ou do meio (bastidor de dois
postes) no NCS 4009
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Figura 8: Fixar os suportes ANSI 48,26 cm (19 polegadas) à parte da frente (bastidor de quatro postes) ou do meio (bastidor de dois
postes) no NCS 4016
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Figura 9: Fixar os suportes ANSI 48,26 cm (23 polegadas) à parte da frente (bastidor de quatro postes) ou do meio (bastidor de dois
postes) no NCS 4009
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Figura 10: Fixar os suportes ANSI 48,26 cm (23 polegadas) à parte da frente (bastidor de quatro postes) ou do meio (bastidor de dois
postes) no NCS 4016

Manual de Instalação do Hardware para o Cisco NCS da Série 4000
15

Montagem do chassis
Instalar os suportes de montagem



Figura 11: Fixar os suportes ETSI à parte da frente no NCS 4009

Figura 12: Fixar os suportes ETSI à parte da frente no NCS 4016
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Instalar os suportes auxiliares
Esta secção explica como instalar os suportes auxiliares no bastidor. Os suportes auxiliares suportam o peso
do chassis enquanto o fixa ao bastidor.

Pré-requisitos

Identifique a posição do chassis no interior do bastidor para definir a posição dos suportes auxiliares.

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Philips número 2
• Kit de instalação Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)
• Kit de instalação Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

Passos

Procedimento

Passo 1 Fixe os suportes auxiliares ao bastidor por baixo daquele onde o chassis será colocado. Aperte os dois parafusos
para fixar firmemente os suportes ao bastidor.

Manual de Instalação do Hardware para o Cisco NCS da Série 4000
17

Montagem do chassis
Instalar os suportes auxiliares



Figura 13: Fixar suportes auxiliares ao bastidor para o NCS 4016

Passo 2 Após a instalação do chassis, retire os suportes auxiliares. Desaperte os dois parafusos dos suportes auxiliares
e retire o bastidor.

Guarde os suportes auxiliares para o caso de ter de mover o chassis no futuro.Sugestão

O que fazer a seguir
Para acomodar bastidores de equipamento com diferentes padrões de orifícios de montagem, os suportes 
auxiliares do chassis têm grupos de orifícios para parafusos de ambos os lados.

Os orifícios de montagem nos suportes auxiliares são espaçados de modo a que cada grupo de orifícios fique 
alinhado com um orifício correspondente no bastidor de equipamento. Ao utilizar o orifício de montagem
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correspondente (no mesmo grupo de orifícios) no lado oposto do bastidor, pode manter ambos os suportes
auxiliares nivelados.

Ao instalar o chassis no bastidor, deixe as placas de enchimento onde se encontram, para proporcionar apoio
suficiente ao chassis para que este se mantenha seguro durante o processo.

Atenção

Não é seguro elevar o chassis sem ajuda mecânica devido ao tamanho e peso do mesmo.Atenção

Retirar e substituir a tampa do chassis
Antes de instalar o chassis num bastidor, remova a porta frontal do chassis para garantir que a porta não sofre
qualquer dano.

Ferramentas e equipamento

• Pulseira antiestática

• Chave de parafusos Philips número 2, chaves de parafusos planas média e pequena

• Porta frontal NCS 4016: (Cisco PID NCS4016-DOOR=)

• Porta frontal NCS 4009: (Cisco PID NCS4009-DOOR=)

Passos

Procedimento

Passo 1 Rode o botão para destrancar a porta.
Passo 2 Abra a porta.
Passo 3 Desaperte o parafuso para desligar o cabo de terra.
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Figura 14: Desligar o cabo de terra no NCS 4009
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Figura 15: Desligar o cabo de terra no NCS 4016

Passo 4 Baixe o pino para libertar a porta da dobradiça do chassis.
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Figura 16: Pino para libertar a porta da dobradiça

Passo 5 Levante a porta para libertar o pino da dobradiça inferior.
Figura 17: Libertar o pino da dobradiça inferior

Passo 6 Para voltar a colocar a porta após a montagem do chassis no bastidor:
a) Retire o parafuso e a anilha do ponto de fixação no chassis.
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Figura 18: Instalar o conjunto de retromodificação da faixa de terra da porta

b) Coloque o parafuso através do anel da lingueta do cabo de terra, através da anilha e, de seguida, no bloco
da máquina.

c) Com uma chave de parafusos Philips, insira e aperte os parafusos até um binário de 1,3 Nm (11,5 in-lb).
Figura 19: NCS 4009 com o conjunto de retromodificação da faixa de terra da porta instalado (ANSI)
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Figura 20: NCS 4016 com o conjunto de retromodificação da faixa de terra da porta instalado (ANSI)

d) Feche a porta e rode o botão para a trancar.

Montagem do chassis em bastidor
Esta secção descreve como montar o chassis em bastidor.

A figura seguinte apresenta o hardware de montagem do chassis pronto para a montagem em bastidor.
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Figura 21: Hardware de montagem do chassis pronto para a montagem em bastidor

Pré-requisitos

• Certifique-se de que o bastidor está nivelado e aparafusado ao chão.
• Certifique-se de que os suportes de montagem estão instalados no chassis.
• Certifique-se de que os suportes auxiliares estão instalados no bastidor.

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Philips número 2
• Dispositivo mecânico de elevação, como um elevador tipo tesoura ou outro dispositivo de elevação
adequado

• O kit de instalação NCS 4016, expedido com o chassis, inclui os parafusos e os suportes auxiliares de
instalação (Cisco PID NCS4K-INST-KIT=)
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• O kit de instalação NCS 4009, expedido com o chassis, inclui os parafusos e os suportes auxiliares de
instalação (Cisco PID NCS4009-INST-KIT=)

Passos

Siga estes passos para montar o chassis no bastidor:

Procedimento

Passo 1 Com o chassis no elevador, alinhe o chassis com o bastidor.
Passo 2 Utilize o elevador mecânico para elevar o chassis até à altura dos suportes auxiliares da instalação em bastidor.

A título de exemplo de um dispositivo de elevação adequado, a figura seguinte apresenta o chassis a ser
elevado por um elevador tipo tesoura.

Tenha muito cuidado ao alinhar a parte de baixo do chassis com os suportes auxiliares de instalação.Nota

Figura 22: Exemplo – Utilização de um elevador tipo tesoura para posicionar o chassis no bastidor

Passo 3 Mova o chassis. Com a ajuda de, pelo menos, uma outra pessoa, coloque-se em frente do chassis e, com
cuidado, empurre o chassis para o bastidor.

Passo 4 Mova o auxiliar de elevação da frente do chassis.
Passo 5 Empurre com cuidado até que os suportes de montagem fiquem em contacto com o suporte de montagem do

bastidor, com os postes verticais do bastidor. A outra pessoa deve estar na parte de trás, para orientar o chassis
no bastidor.
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Passo 6 Insira e aperte parcialmente os parafusos para fixar os suportes de montagem do chassis aos suportes de
montagem do bastidor.
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Figura 23: Orifícios de montagem do chassis
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Para acomodar bastidores de equipamento com diferentes padrões de orifícios de montagem, os
suportes de montagem do chassis têm grupos de orifícios para parafusos de ambos os lados. Os
orifícios de montagem nestas calhas são espaçados de modo a que cada grupo de orifícios fique
alinhado com um orifício no bastidor de equipamento ou com o suporte de montagem central
opcional. Utilize o orifício de montagem correspondente (no mesmo grupo de orifícios) no lado
oposto do chassis para nivelar o chassis no bastidor.

Nota

Passo 7 Utilize a chave de parafusos para apertar completamente os parafusos. Aperte os parafusos até um binário de
2,5 Nm (22 in-lb).
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C A P Í T U L O 3
Instalar placas do processador de
encaminhamento, fabric cards e placas de linha

Neste capítulo poderá encontrar instruções sobre como instalar as placas do processador de encaminhamento
(RP), fabric card (FC), placas de linha (LC) e os componentes associados no chassis.

Exceto quando de outro modo especificado, "chassis" refere-se tanto ao chassis Cisco NCS 4016 como ao
chassis Cisco NCS 4009.

Nota

• Prevenção de descargas eletrostáticas, na página 31
• Orientações para instalação e remoção de uma placa, na página 32
• Instalar e remover uma placa de enchimento, na página 33
• Sobre as placas do RP, na página 35
• Sobre as fabric cards, na página 35
• Sobre as placas de linha, na página 37
• Instalar um processador de encaminhamento, uma fabric card ou uma placa de linha, na página 37
• Resolução de problemas na placa do RP, FC ou LC, na página 49
• Ligar os cabos da interface de rede da placa de linha, na página 50
• Ligar os cabos ao RP, na página 52

Prevenção de descargas eletrostáticas
Os danos causados por descargas eletrostáticas (ESD), que ocorrem quando as placas ou os componentes
eletrónicos são manuseados incorretamente, resultam em avarias totais ou intermitentes. Recomendamos a
utilização de uma pulseira antiestática sempre que manusear equipamento de rede ou um dos respetivos
componentes.

• Utilize sempre uma pulseira antiestática, no pulso ou no tornozelo, e assegure-se de que esta fica em
contacto com a pele. Ligue a extremidade do cabo de ligação do equipamento a uma ficha com proteção
antiestática ou a uma superfície de metal nu no chassis (assegure-se de que o chassis está ligado à terra).

• Segure na placa pelas alavancas do ejetor, quando aplicável, ou pelo transportador de metal, unicamente;
evite tocar no tabuleiro ou nos pinos do conector.
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• Coloque uma placa removida, com o tabuleiro virado para cima, sobre uma superfície antiestática ou
num saco antiestático. Se planear devolver o componente à fábrica, coloque-o imediatamente num saco
antiestático.

• Evite o contacto entre placas e vestuário. A pulseira só protege o tabuleiro contra a tensão ESD no corpo;
a tensão ESD presente no vestuário pode causar danos.

• Tenha atenção para não colocar qualquer ferramenta sobre o painel alveolar de alumínio e para não
introduzir os dedos no painel.

Orientações para instalação e remoção de uma placa
• A Inserção e Remoção Online (em serviço) (OIR) é suportada, permitindo-lhe remover e instalar placas
enquanto o chassis está em funcionamento. A OIR não é detetada pelos utilizadores da rede, mantém
todo o encaminhamento de informação e assegura a preservação da sessão. Não é necessário notificar o
software nem reiniciar a alimentação. Tem a opção de utilizar o comando Cisco IOS XR shutdown antes
de remover uma placa.

A OIR remove a alimentação de uma ranhura específica antes da substituição da placa. Não há interrupção
na alimentação para todas as outras ranhuras com placas.

Nota

• As diferentes placas no chassis estão fixas ao próprio chassis, utilizando um par de alavancas do ejetor
e parafusos cativos. As duas alavancas do ejetor libertam a placa do conector no painel traseiro. A
localização exata das alavancas do ejetor e dos parafusos cativos pode variar ligeiramente entre as
diferentes placas, mas, regra geral, encontram-se no mesmo sítio: nas extremidades superior e inferior
do painel frontal.

• Ao remover uma placa, prima os botões OIR antes de utilizar as alavancas do ejetor para assegurar que
os pinos do conector são desligados do painel traseiro na sequência esperada pelo chassis.

• A orientação correta da placa é apresentada através do símbolo de ejeção nos botões OIR. Nas placas
instaladas no NCS 4009 e na fila superior do NCS 4016, o símbolo deve apontar para cima; nas placas
instaladas na fila inferior do chassis NCS 4016, o símbolo deve apontar para baixo.

• Todas as placas FC, LC e do RP têm uma chave montada no tabuleiro que corresponde a uma ranhura
no lado do chassis (no topo de cada ranhura para placas). Este mecanismo de chave-ranhura evita que
uma placa seja inserida na ranhura errada ou não correspondente à placa. Também evita que a placa seja
introduzida ao contrário. Quando uma placa é introduzida ao contrário ou na ranhura errada, a chave fica
bloqueada contra a calha no chassis e a placa não desliza através da ranhura. Se a chave ficar bloqueada,
remova a placa e procure a ranhura correta para a placa.

• Quaisquer ranhuras para placas que não estejam cobertas irão permitir a fuga do ar utilizado para arrefecer
o chassis. Por conseguinte, para garantir um fluxo de ar correto e manter a conformidade CEM e de
segurança do sistema, quaisquer ranhuras LC não utilizadas deverão conter placas de enchimento e todas
as placas FC e do RP devem permanecer instaladas nas respetivas ranhuras.

• Introduza completamente as placas FC e do RP no chassis antes de apertar os respetivos parafusos cativos.

O chassis pode indicar uma falha no hardware em caso de incumprimento dos procedimentos corretos. Remova
ou instale apenas uma placa de cada vez. Aguarde, pelo menos, 30 segundos para que o chassis conclua as
suas tarefas antes de remover ou instalar outra placa.

Atenção
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Instalar e remover uma placa de enchimento

Para assegurar a regulação térmica no chassis, mantenha as placas de enchimento instaladas em todas as
ranhuras que não tenham uma LC.

Atenção

Esta secção contém os seguintes procedimentos:

Instalar uma placa de enchimento
Esta secção descreve como instalar uma placa de enchimento no chassis.

Pré-requisitos

Antes de realizar esta tarefa, abra a porta frontal, se instalada, e assegure-se de que a ranhura onde pretende
instalar a placa de enchimento está vazia.

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Philips número 2
• Placa de enchimento LC (Cisco PID NCS4K-BLANK)

Passos

Os passos a seguir descrevem como instalar uma placa de enchimento.
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Figura 24: Placa de enchimento de ranhura LC

Procedimento

Passo 1 Determine a orientação correta da placa de enchimento:

• No NCS 4016, se instalar a placa no bastidor superior, a seta deverá apontar para cima. Se instalar a
placa no bastidor inferior, a seta deverá apontar para baixo.

• No NCS 4009, a seta no painel frontal deverá apontar para cima.

Passo 2 Utilize ambas as mãos ao inserir a placa de enchimento. Coloque uma mão no painel frontal e a outra mão
junto à base da placa de enchimento para a guiar na ranhura.

Passo 3 Faça deslizar a placa de enchimento para o chassis até que as placas do parafuso cativo fiquem niveladas com
o chassis.

Passo 4 Aperte parcialmente os dois parafusos cativos no painel frontal da placa de enchimento (manualmente ou com
a chave de parafusos Philips número 2 ou com uma chave de parafusos comum número 2 [cabeça plana]),
para se assegurar de que ambos ficam encaixados.

Passo 5 Utilize a chave de parafusos Philips número 2 para apertar totalmente os parafusos cativos com um binário
de 1,20 Nm (10,60 libras força (lbf) por polegada), de modo a que a placa de enchimento fique bem instalada
na ranhura.
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Retirar uma placa de enchimento
Esta secção descreve como retirar uma placa de enchimento do chassis.

Pré-requisitos

Antes de realizar esta tarefa, abra a porta frontal, se instalada.

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Philips número 2

Passos

Os passos a seguir descrevem como retirar uma placa de enchimento.

Procedimento

Passo 1 Identifique qual a placa de enchimento a retirar na caixa das placas. Utilize a chave de parafusos Philips
número 2 para rodar para a esquerda os dois parafusos cativos no painel frontal da placa, de modo a libertar
a placa da ranhura.

Passo 2 Segure na pega da placa de enchimento com uma mão e puxe suavemente até meio da ranhura.
Passo 3 Coloque a outra mão por baixo da placa de enchimento para a guiar.
Passo 4 Segurando na placa de enchimento pela pega e por baixo, puxe-a da ranhura e coloque-a cuidadosamente de

lado.

Sobre as placas do RP
O chassis suporta dois processadores de encaminhamento (RP), que são idênticos. Estas placas fornecem a
inteligência do sistema, funcionando como controladores de plataforma para as aplicações DWDM ou OTN
e fornecendo o processamento de encaminhamento e a gestão do chassis. As placas do RP tambémmonitorizam
os alarmes do sistema e controlam as ventoinhas do sistema. Os LED no painel frontal indicam situações de
alarme ativas.

Um sistema redundante requer duas placas do RP por chassis. As placas do RP são inseridas nas duas ranhuras
dedicadas (RP0 e RP1) no chassis. As placas do RP são intercambiáveis.

Sobre as fabric cards
O chassis suporta quatro fabric cards (FC), que executam a função de interconexão agnóstica com base numa
arquitetura flexível de switching de célula suportada numa configuração Clos. As FC são denominadas
agnósticas porque irão fazer o switching de uma célula sem conhecimento sobre se esta pertence ao switching
OTN ou Ethernet. Cada fabric card no NCS 4016 aloja três dispositivos fabric, distribuídos de forma uniforme
pelas 16 placas de linha. Já no NCS 4009, a fabric card aloja apenas um dispositivo fabric.

As FC fornecem a switch fabric ao sistema de encaminhamento e executam a função de interconexão do
sistema de encaminhamento, ligando cada LC entre si. A switch fabric recebe a entrada dos dados do utilizador
de uma ranhura LC e executa o switching necessário para encaminhar os dados para a ranhura LC de saída
correta.
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O chassis suporta as fabric cards 200 G e 400 G. As fabric cards 400 G permitem o tráfego 400 G, utilizando
a placa de linha 400 G. A velocidade da ligação do caminho de dados da FC-LC 400 G é o dobro da FC-LC
200 G. As fabric cards 200 G e 400 G suportam um único chassis no NCS 4009.

Compatível com a LC 400
G

Compatível com a LC 200
G

FC PIDChassis

NãoSimNCS4009-FC-S (200 G)NCS 4009

SimSimNCS4009-FC2-S (400 G)

NCS4009-FC2F-S (400
G)

NãoSimNCS4016-FC-M (200 G)NCS 4016

SimSimNCS4016-FC2-M (400G)

Uma Bandeja da ventoinha auxiliar (Cisco PID NCS4009-FAN-FC) está montada na parte frontal da fabric
card NCS4009-FC2F-S. A Bandeja da ventoinha auxiliar (AFT) e a bandeja da ventoinha presente na parte
frontal do chassis (atrás do painel manual) fornecem o arrefecimento aos componentes do chassis.

As quatro fabric cards NCS4009-FC2F-S e as quatro AFT devem estar sempre presentes no chassis, exceto
durante a substituição da FC ou da AFT.

Atenção

A AFT mantém-se sempre ligada à fabric card. O único momento no qual a AFT pode ser separada da fabric
card é quando esta última ou a AFT têm de ser substituídas. A AFT é alimentada através da fabric card
NCS4009-FC2F-S.
Figura 25: A fabric card NCS4009-FC2F-S com a AFT (NCS4009-FAN-FC)

Manípulo deslizante1

Parafusos cativos2
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O NCS4009-FC2-S-KIT é composto pela NCS4009-FC2F-S (fabric card) e a NCS4009-FAN-FC (AFT).

Doze ligações conectáveis no painel frontal permitem efetuar a migração de um sistema de chassis único para
uma configuração dois-a-dois ou multi-chassis no NCS 4016.

Sobre as placas de linha
O chassis suporta as seguintes placas de linha (LC) Optical Transport Network (OTN), pacote de LC e placas
de linha Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM). O mesmo chassis pode comportar uma mistura
de placas de linha OTN, pacote e DWDM.

• Placa de linha NCS4K-4H-OPW-QC2 – Consultar a ficha de dados em https://www.cisco.com/c/en/us/
products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/
datasheet-c78-736495.html.

• Placa de linha OTN de duas portas 100 Gbps e de 10 portas 10 Gbps e Pacote (NCS4K-2H10T-OP-KS)
– Consultar a ficha de dados em https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/datasheet-c78-736604.html.

• Placa de linha OTN de débito fraco de 24 portas (NCS4K-24LR-O-S) – Consultar a ficha de dados em
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Placa de linha OTN 10 GE de 20 portas (NCS4K-20T-O-S) – Consultar a ficha de dados em
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Placa de linha OTN 100 GE de 2 portas (NCS4K-2H-O-K) – Consultar a ficha de dados em
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Placa de linha DWDM 100 GE de 2 portas (NCS4K-2H-W) – Consultar a ficha de dados em
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729434.html

Instalar um processador de encaminhamento, uma fabric card
ou uma placa de linha

Produto laser de classe 1. Declaração 113Aviso

Uma vez que a abertura da porta pode emitir radiação invisível quando não está ligado nenhum cabo,
evite a exposição à radiação e não olhe diretamente para as aberturas não protegidas. Declaração 125

Aviso

Pré-requisitos

Antes de realizar esta tarefa, abra a porta frontal, se instalada.
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Ferramentas e equipamento

• Pulseira antiestática
• Chave de parafusos Philips número 2
• Processador de encaminhamento, (RP): Cisco PID NCS4K-RP
• Fabric card (FC) no NCS 4016: Cisco PID: NCS4016-FC-M ou NCS4016-FC2-M
• Fabric card (FC) no NCS 4009: Cisco PID: NCS4009-FC-S ou NCS4009-FC2-S ou NCS4009-FC2F-S

A FC no NCS 4009 contém apenas uma alavanca do ejetor e um parafuso cativo.Nota

Para maior facilidade de instalação, instale todas as FC antes de fixar quaisquer
fechos.

Sugestão

• Bandeja da ventoinha auxiliar (AFT): Cisco PID: NCS4009-FAN-FC F

• Placa de linha: Cisco PID: NCS4K-2H-W, NCS4K-2H-O-K, NCS4K-20T-O-S, NCS4K-24LR-O-S,
NCS4K-2H10T-OP-KS ou NCS4K-4H-OPW-QC2

Remova ou instale uma única placa de linha de cada vez. Aguarde pelo menos
30 segundos para que o chassis conclua as suas tarefas antes de remover ou instalar
outra placa de linha. O chassis pode indicar uma falha no hardware em caso de
incumprimento dos procedimentos corretos.

Atenção

Passos

Os passos a seguir descrevem como instalar uma placa.
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Figura 26: Instalar uma placa do RP no NCS 4009
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Figura 27: Instalar uma placa do RP no NCS 4016

Parafusos cativos3Direção da inserção1

Botões OIR4Alavancas do ejetor2
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Figura 28: Instalar uma FC no NCS 4009 (NCS4009-FC2-S)
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Figura 29: Instalar uma FC no NCS 4009 (NCS4009-FC2F-S)
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Figura 30: Instalar uma FC no NCS 4016
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Figura 31: Instalar uma LC no NCS 4009
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Figura 32: Instalar uma LC no NCS 4016

Procedimento

Passo 1 Coloque a pulseira antiestática no pulso e ligue a respetiva fita a uma das duas fichas com proteção antiestática
que se encontram na parte da frente ou de trás do chassis. A fita da pulseira antiestática também pode ser
ligada a qualquer superfície de metal vazia no chassis.

Passo 2 Retire a placa da embalagem antiestática.

Para evitar danos devido a uma descarga eletrostática, segure na placa apenas pela alavanca do
ejetor ou pelo transportador da placa. Não toque em nenhum dos componentes, pinos ou circuitos
elétricos.

Atenção

Passo 3 Oriente a placa:

• Se estiver a inserir a placa do RP ou LC na caixa da placa do NCS 4009 ou na caixa superior da placa
no NCS 4016, as setas nos botões OIR devem estar viradas para cima.

Para orientar a placa FC nas ranhuras FC do NCS 4009, o botão do ejetor deve ficar virado
para baixo.

Nota
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• Se estiver a inserir a placa na caixa inferior da placa do NCS 4016, as setas nos botões OIR devem estar
viradas para baixo.

Se a placa não deslizar facilmente para a ranhura, a orientação poderá estar errada ou a ranhura não se destina
a esta placa. Reoriente a placa, se necessário.

Passo 4 Utilize ambas as mãos ao inserir a placa. Coloque uma mão no painel frontal e a outra mão junto à base da
placa para a guiar na ranhura.

Cada ranhura da caixa da placa tem entalhes de alinhamento. Assegure-se de que alinha ambas as
extremidades do transportador da placa com os sulcos da ranhura, ao instalar uma placa na caixa
da placa.

Nota

Passo 5 Prima os botões OIR para desbloquear a alavanca ou alavancas do ejetor.
Passo 6 Assegure-se de que a alavanca ou alavancas do ejetor estão corretamente orientadas à medida que a placa

desliza na ranhura. Com cuidado, faça deslizar a placa na ranhura até que as alavancas do ejetor entrem em
contacto com as garras e pare.

Passo 7 Simultaneamente, rode a alavanca ou alavancas do ejetor em direção ao painel frontal da placa. Não force a
placa; a alavanca ou alavancas do ejetor encaixam a placa corretamente contra o painel traseiro.

Se for difícil apertar os parafusos cativos, assegure-se de que a alavanca do ejetor está corretamente
fixada à garra e de que a placa está corretamente instalada na ranhura.

Nota

Passo 8 Utilize uma chave de parafusos Philips número 2 para apertar o parafuso ou parafusos cativos junto a cada
alavanca do ejetor da placa, de modo a garantir uma correta blindagem EMI e evitar que a placa se desloque
parcialmente do painel traseiro. Aperte os parafusos cativos com um binário de 1,20 Nm (10,60 libras força
(lbf) por polegada).

Passo 9 Assegure-se de que a placa está corretamente instalada, antes de fixar o suporte de gestão de cabos vertical.

Este suporte não está disponível para FC (NCS 4009) e RP (NCS 4009 e NCS 4016).Nota

Passo 10 Fixe o suporte de gestão de cabos vertical ao painel frontal da placa utilizando os dois parafusos fornecidos
com o mesmo. Aperte os parafusos com um binário de 0,65 Nm (5 a 6,8 libras força (lbf) por polegada). O
braço cinzento-escuro deve ficar virado para baixo e o braço cinzento-claro deve ficar virado para cima na
caixa superior da placa do NCS 4016 ou do NCS 4009. O braço cinzento-escuro deve ficar virado para cima
e o braço cinzento-claro deve ficar virado para baixo na caixa inferior da placa do NCS 4016. Consulte a
figura seguinte.
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Figura 33: Fixar o suporte de gestão de cabos vertical

Braço
cinzento-escuro

2Braço
cinzento-claro

1

Passo 11 No NCS 4009, para instalar a bandeja da ventoinha auxiliar (AFT) na fabric card NCS4009-FC2F-S, deslize
a AFT para a frame da fabric card. O conector na fabric card mantém a AFT firmemente fixa à placa.

Passo 12 Empurre o manípulo deslizante para a posição original.
Passo 13 Aperte os parafusos na AFT com um binário de 0,65 Nm (5,75 libras força (lbf) por polegada).
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Figura 34: Instalar a AFT no NCS 4009

Atualizar uma fabric card
Esta tarefa permite que o utilizador atualize a fabric card NCS4009-FC2-S para a fabric card NCS4009-FC2F-S.
Após a atualização da fabric card, o filtro de ar também precisa de ser atualizado.

O design do filtro de ar para as fabric cards NCS4009-FC2-S e NCS4009-FC2F-S é diferente.

A fabric card NCS4009-FC2-S suporta o Cisco PID NCS4009-FTF.

A fabric card NCS4009-FC2F-S suporta o Cisco PID NCS4009-FTF-2.

Pré-requisitos

Antes de realizar esta tarefa, abra a porta frontal.

Ferramentas e equipamento

• Pulseira antiestática

• Chave de parafusos Philips número 2

Manual de Instalação do Hardware para o Cisco NCS da Série 4000
48

Instalar placas do processador de encaminhamento, fabric cards e placas de linha
Atualizar uma fabric card



• FC: NCS4009-FC2F-S

• AFT: NCS4009-FAN-FC

• Filtro de ar: NCS4009-FTF-2

Procedimento

Passo 1 Coloque a pulseira antiestática no pulso e ligue a respetiva fita à ficha com proteção antiestática que se encontra
na parte da frente do chassis. A fita da pulseira antiestática também pode ser ligada a qualquer superfície de
metal vazia no chassis.

Passo 2 Remova o filtro de ar.
Passo 3 Remova a fabric card NCS4009-FC2-S.
Passo 4 Instale a fabric card NCS4009-FC2F-S e a AFT. Verifique o estado da fabric card recentemente instalada

antes de prosseguir para a atualização da fabric card seguinte.

A remoção das fabric cards deve ser efetuada individualmente. Aguarde que a fabric card
recentemente instalada seja totalmente apresentada antes de remover e inserir a fabric card seguinte.
Execute o comando show platform e verifique se a fabric card é apresentada comoOPERATIONAL
(operacional).

Atenção

Passo 5 Substitua o filtro de ar.

Resolução de problemas na placa do RP, FC ou LC
Utilize o LED de estado, que se encontra no painel frontal da placa do RP, FC ou LC, para verificar a correta
instalação da placa:

• Quando a placa está corretamente instalada e não são detetadas falhas, o LED de estado da placa fica
verde.

• O LED de estado da placa fica amarelo fixo quando há uma inicialização de software em curso durante
um arranque ou quando existe uma falha no tabuleiro.

• O LED de estado da placa fica amarelo intermitente quando a placa não está totalmente colocada.
• Se o LED de estado da placa não se iluminar, verifique se a placa está corretamente instalada. A placa
poderá não estar a receber alimentação, pode existir uma falha de energia ou uma avaria do hardware.

• Verifique se o chassis tem energia, observando o LED de saída nos módulos de alimentação.

Para confirmar a localização da placa que necessita de atenção, poderá iluminar o LED de atenção, utilizando
o comando CLI "hw-module attention-led location".

Nota

Se a placa instalada ou substituída não funcionar ou não ligar após a instalação:

• Assegure-se de que a placa está firmemente colocada na ranhura do chassis. Uma forma simples de
verificar a instalação física é observar se o painel frontal da placa está nivelado com as partes da frente
das outras placas instaladas na caixa da placa.
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• Assegure-se de que as alavancas do ejetor estão travadas e de que os parafusos cativos estão corretamente
apertados. Em caso de dúvida, destrave as alavancas, desaperte totalmente os parafusos e tente recolocar
a placa.

• Examine o sistema de alimentação para confirmar se o chassis está a receber energia.

Além dos LED de estado e de atenção, a tabela seguinte descreve os restantes LED na placa do RP.

Tabela 2: LED adicionais

Cores do LEDDescriçãoNome do LED

Verde = sincronizado

Amarelo = fora de sincronização

Indica que a placa do RP está a receber
sincronização externa.

Sincronização

Verde = acesso em cursoIndica um acesso à Unidade de Estado Sólido
(SSD) na placa do RP.

Disco

Amarelo = alarme crítico no sistema ativoIndica um alarme crítico no sistema.Crítico

Amarelo = alarme importante no sistema
ativo

Indica um alarme importante no sistema.Importante

Amarelo = alarme de menor importância
no sistema ativo

Indica um alarme de menor importância no
sistema.

Menor

Verde = ativo

Amarelo = em espera

Indica que a placa do RP está no modo ativo ou
em espera.

Ativo/Em
espera

Verde = ligado

Amarelo = ativo

Indica o estado da ligação de Ethernet RJ-45.RJ45

Verde = ativoIndica o estado das portas SFP+ 10GE.SFP+

Ligar os cabos da interface de rede da placa de linha
Esta secção descreve como encaminhar os cabos de rede da interface através da bandeja de gestão de cabos
e como ligar os cabos de rede da interface às portas da placa de linha.

Este procedimento utiliza uma placa de linha 20 x 10 GE OTN como exemplo para descrever como ligar um
cabo de rede da interface a uma porta da placa de linha através da bandeja de gestão de cabos. O procedimento
de ligação do cabo pode ser ligeiramente diferente deste exemplo, dependendo das placas de linha instaladas
no sistema.

A informação sobre a ligação do cabo para a sua placa de linha específica pode ser encontrada no guia de
instalação e configuração da placa de linha. Pode aceder à documentação mais recente da placa de linha Cisco
online, em: http://www.cisco.com.

Nota
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Passo 1 Encaminhe um cabo de interface através da bandeja de gestão do cabo horizontal (consulte a figura seguinte)
e para baixo (ou para cima, se utilizar uma bandeja de gestão do cabo inferior) através da abertura da bandeja
do cabo para o ligar à placa de linha.
Figura 35: Encaminhar os cabos da interface através da bandeja de gestão do cabo superior

Passo 2 Fixe um suporte de gestão do cabo da placa de linha ao painel frontal da placa de linha. Consulte a secção
Instalar um processador de encaminhamento, uma fabric card ou uma placa de linha, na página 37.

Passo 3 Insira o conector do cabo na porta atribuída.

Pode utilizar a ferramenta de pinça (incluída no kit de instalação do chassis) para ajudar a introduzir
(ou remover) os conectores do cabo (e os dispositivos conectáveis).

Nota

Passo 4 Instale os dispositivos conectáveis e os conectores de fibra.
Passo 5 Repita o passo 1 até ao passo 4 para cada ligação adicional via cabo para a mesma placa de linha.
Passo 6 Afixe as fibras aos suportes verticais. As ligações finais devem estar semelhantes à figura seguinte.

Assegure-se de que os cabos da interface não estão emaranhados nem têm dobras apertadas, que
possam destruir ou degradar a capacidade da fibra ótica para propagar o sinal codificado do feixe
de luz de forma precisa de uma extremidade do cabo para a outra. Permita sempre um alívio de
tensão adequado no cabo da interface.

Atenção
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Siga estes passos como exemplo para encaminhar os cabos de rede da interface através da bandeja de gestão 
do cabo e ligá-los à placa de linha:

Procedimento



Figura 36: Encaminhamento do cabo da interface utilizando o suporte de gestão de cabos da placa de linha

Ligar os cabos ao RP
Esta secção descreve como ligar os cabos à consola e às portas Ethernet no RP. As portas da consola são
portas série assíncronas; quaisquer dispositivos ligados a estas portas devem suportar a transmissão assíncrona.
Por exemplo, a maioria dos modems são dispositivos assíncronos.

As portas com rótulo Ethernet e Consola são circuitos de tensão extrema inferior de segurança (SELV). Os
circuitos SELV só devem ser ligados a outros circuitos SELV.

Atenção

ACisco não disponibiliza os cabos do RP, mas estes podem ser encontrados em qualquer fornecedor comercial
de cabos.

Nota

As ligações às portas da consola e Ethernet devem utilizar um cabo blindado, de modo a cumprir os requisitos
em termos de picos de corrente entre edifícios da Telcordia GR-1089-CORE, Edição 6. Um cabo blindado
termina com conectores blindados em ambas as extremidades, com o material de blindagem do cabo preso a
ambos os conectores.

Nota
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Ligar à porta de consola
A porta de consola do sistema no RP é um conector RJ-45 para ligar um terminal de dados para a realização 
da configuração inicial do chassis. A porta de consola exige um cabo RJ-45 reto.

Siga este procedimento para ligar um terminal de dados à porta de consola do RP:

Procedimento

Passo 1 Defina o seu terminal para estes valores operacionais: 115200 bps, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de
paragem (115200 8N1).

Passo 2 Desligue o terminal de dados.
Passo 3 Ligue a extremidade do cabo do terminal à porta de interface no terminal de dados.
Passo 4 Ligue a outra extremidade do cabo à porta de consola do RP.
Passo 5 Ligue o terminal de dados.

Ligar às portas de gestão Ethernet
Para ligar os cabos às portas de gestão RP, ligue os cabos GR-1089-CORE STP de categoria 5 diretamente
aos conectores RJ-45 para LAN 0 MGT e para LAN 1 no RP.

A Cisco Systems não disponibiliza os cabos RJ-45; estes podem ser encontrados em qualquer fornecedor
comercial externo de cabos. Utilize cabos conformes às normas EIA/TIA-568

Nota

As portas de gestão Ethernet são utilizadas principalmente como portas Telnet no chassis; são também utilizadas
para iniciar ou aceder às imagens do software Cisco numa rede à qual a porta Ethernet esteja diretamente
ligada. Recomendamos vivamente que tenha em consideração as implicações de segurança decorrentes da
ativação das funções de encaminhamento nestas portas.

Atenção

As interfaces de Ethernet no RP são apenas dispositivos de estação terminal e não repetidores.Nota

Siga estes passos para ligar o cabo Ethernet ao conector RJ-45 de Ethernet no RP: 

Procedimento

Passo 1 Ligue o cabo diretamente ao conector RJ-45.
Passo 2 Ligue a extremidade de rede do seu cabo RJ-45 a um switch, hub, repetidor ou outro equipamento externo.
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C A P Í T U L O 4
Instalar componentes de alimentação

Neste capítulo poderá encontrar instruções sobre como instalar componentes de alimentação no chassis.
Também inclui informação sobre como ligar e desligar a alimentação e como ligar a alimentação do chassis.

O chassis é expedido com as bandejas de alimentação e com os módulos de alimentação instalados.

Exceto quando de outro modo especificado, "chassis" refere-se tanto ao chassis Cisco NCS 4016 como ao
chassis Cisco NCS 4009.

Nota

• Instalar componentes de alimentação, na página 55

Instalar componentes de alimentação

Orientações para ligação da alimentação
O chassis AC pode ser configurado com uma entrada AC e o chassis DC com um subsistema de potência de
entrada DC. Assegure-se de que toda a cablagem de ligação elétrica está conforme às normas e regulamentos
do NEC, bem como dos códigos locais.

Cada bandeja de alimentação inclui quatromódulos de alimentação. O chassis tem duas bandejas de alimentação
para redundâncias (cada bandeja pode fornecer toda a alimentação do chassis). A bandeja de alimentação
fornece ligações elétricas ao painel traseiro do chassis. Cada módulo de alimentação pode ser ligado
individualmente à bandeja.

Cada chassis é alimentado por um único tipo de entrada: AC ou DC. A configuração de alimentação híbrida
(AC e DC) não é suportada.

Atenção

É necessária uma ligação à terra correta para evitar danos provocados por relâmpagos e picos de corrente no
local. Consulte os requisitos de ligação à terra na secção Orientações NEBS para ligação à terra e acoplagem,
na página 60.

Atenção
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Chassis com alimentação AC
Os módulos de alimentação AC funcionam no intervalo de entrada de 180 V AC a 264 V AC, 47 a 63 Hz
(nível de entrada nominal de 200 a 240 V AC).

Os requisitos de redundância de alimentação variam de acordo com a configuração do sistema (número e tipo
de placas de linha, etc.). Os sistemas com alimentação AC têm proteção 2N. São necessárias duas fontes de
alimentação, no mínimo, para a operação redundante.

Cada uma das entradas de alimentação AC requer um circuito de derivação dedicado e separado. Tenha em
atenção que os procedimentos do disjuntor e bloqueio do fusível devem ser conformes às normas e regulamentos
do Código Elétrico Nacional americano (NEC) e quaisquer códigos locais.

O chassis suporta dois tipos de cabos de alimentação AC: internacional e NEMA (EUA).
Figura 37: Cabo de alimentação AC internacional (Cisco PID NCS4K-AC-CBL-IEC)

Figura 38: Cabo de alimentação AC NEMA (Cisco PID NCS4K-AC-CBL-NEMA)

Antes de ligar os cabos de alimentação AC ao sistema elétrico, assegure-se de que os cabos de entrada da
alimentação não estão sob tensão.

Nota

Chassis com alimentação DC
Utilize um fio 6 AWG com valor nominal mínimo de 75 °C para a ligação dos módulos de alimentação DC.
O sistema aceita uma tensão de entrada nominal de -48 VDC ou -60 VDC, com um intervalo de tolerância
operacional de -40,5 a -72 VDC. É necessária uma fonte de alimentação DC dedicada e com tensão nominal
clara para cada ligação de um módulo de alimentação. Cada alimentação de energia deve estar equipada com
um disjuntor de polo duplo, com uma tensão nominal não superior a 60 A, com um atraso médio.

Respeite os requisitos de energia e dimensões do local.Nota
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O disjuntor de proteção contra curtos-circuitos não deve ter uma tensão nominal superior a 60 A.Nota

Os requisitos de redundância de alimentação variam de acordo com a configuração do sistema (número e tipo
de placas de linha, etc.). Os sistemas com alimentação DC têm proteção N+1.

As ligações elétricas para a bandeja de alimentação de cada módulo de alimentação DC necessitam de quatro
cabos: dois cabos fonte e dois cabos de retorno.

Para os cabos de alimentação DC, recomendamos a utilização de cabos com fios de cobre com uma elevada
contagem de veios 6 AWG, com valor nominal mínimo de 75 °C. O tamanho dos cabos depende da localização
do chassis relativamente à fonte de alimentação. Siga as práticas locais para determinar o tamanho dos cabos.
A Cisco não disponibiliza os cabos de alimentação DC, mas estes podem ser encontrados em qualquer
fornecedor comercial de cabos.

Os cabos de alimentação DC devem terminar com linguetas, na extremidade da bandeja de alimentação. As
linguetas adequadas estão incluídas no kit de instalação com o cabo 6 AWG.

Os terminais de alimentação podem conter tensão ou energia perigosa. Coloque as proteções sempre
que os terminais não estiverem em utilização. Assegure-se de que os condutores sem isolamento não
ficam acessíveis quando a proteção está colocada. Declaração 1086

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

Antes de ligar os cabos de alimentação DC ao sistema elétrico, assegure-se de que os cabos de entrada da
alimentação não estão sob tensão.

Nota

Assegure-se de que a instalação de cablagem do edifício dispõe de um dispositivo para desligar a alimentação
facilmente acessível.

Nota

Os procedimentos do disjuntor e bloqueio do fusível devem ser conformes às normas e regulamentos do
Código Elétrico Nacional americano (NEC) e quaisquer códigos locais.

Nota

As linguetas dos cabos de alimentação DC podem ter 90 graus ou 45 graus. A figura seguinte apresenta o tipo
de lingueta necessário para as ligações do cabo de entrada DC.
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Figura 39: Linguetas típicas do cabo de alimentação DC

Para evitar o perigo de choque, assegure-se de que aplica tubagem de película retrátil em volta da área de
entrada dos fios na lingueta.

Aviso

O código de cores dos fios do cabo de alimentação DC depende do código de cores da fonte de alimentação
DC no local. Dado que não existe um código de cores padrão para os fios da alimentação DC, tem de estar
seguro de que os cabos de alimentação são ligados aos módulos de alimentação com a polaridade positiva (+)
e negativa (-) correta:

• Em certos casos, os fios dos cabos de alimentaçãoDC podem ter uma etiqueta de positivo (+) ou negativo
(-). Trata-se de uma indicação relativamente segura da polaridade, mas deve confirmar a polaridade
medindo a tensão entre os fios do cabo DC. Ao efetuar a medição, assegure-se de que os fios positivo
(+) e negativo (-) do cabo correspondem às etiquetas positivo (+) e negativo (-) no módulo de alimentação.

• O cabo verde (ou verde e amarelo) indica, habitualmente, que se trata de um cabo de terra.

Os módulos de alimentação DC incluem um circuito de proteção de tensão inversa, para evitar que o módulo
de alimentação seja danificado em caso de deteção de uma situação de polaridade inversa. A polaridade inversa
não deverá causar qualquer dano, mas tal situação deve ser corrigida de imediato.

Atenção

Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra
Esta secção descreve os requisitos de energia e ligação à terra que deve ter em consideração ao planear as
instalações para o sistema de encaminhamento no local. Pode, também, encontrar informação adicional sobre
os requisitos de energia para o tipo de chassis, consultando a secção Requisitos de alimentação DC, na página
60.
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A informação nestas secções deve ser revista por um eletricista qualificado, de modo a garantir que a instalação
no local cumpra estes requisitos. Relativamente a configurações de maiores dimensões do sistema, consulte
um eletricista perito em instalações para compreender a carga que o sistema de encaminhamento poderá
colocar sobre a central elétrica das instalações.

Nota

Os requisitos gerais de energia e ligação à terra são:

• A instalação do sistema de encaminhamento deve respeitar os códigos elétricos nacional e local:

• Nos Estados Unidos: o código da National Fire Protection Association (NFPA - Associação Nacional
de Proteção Contra Incêndios) 70 e o Código Elétrico Nacional americano (NEC).

• No Canadá: o Código Elétrico Canadiano, I parte, CSA C22.1.
• Noutros países: da 1.ª parte à 7.ª parte da norma 60364 da Comissão Eletrotécnica Internacional -
"International Electrotechnical Commission" (IEC).

• São necessárias duas fontes de alimentação AC e DC separadas e independentes para fornecerem
redundância 2N ao sistema de alimentação. Cada fonte de alimentação requer o seu próprio disjuntor.

• Cada fonte de alimentação deve fornecer energia limpa ao local. Se necessário, instale um condicionador
de energia.

• O local deve fornecer proteção contra curtos-circuitos (sobretensão) aos dispositivos.
• O local deve dispor de uma ligação à terra correta para evitar danos provocados por relâmpagos e picos
de corrente. Além disso:

• Os sistemas alimentados com AC e DC exigem que o chassis tenha ligação à terra.
• Os sistemas alimentados com AC exigem uma tomada elétrica AC com ligação à terra.

• O planeamento elétrico do local deve incluir os requisitos de energia para qualquer terminal externo e
equipamento de teste que irá utilizar com o sistema.

Requisitos de alimentação AC
Além do requisitos indicados na secção Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra, na página 58, os
requisitos de potência de entrada AC são os seguintes:

• Um chassis com alimentação AC exige um máximo de 12 000 watts (para o NCS 4016) de potência de
entrada AC, quando completamente carregado.

• São necessárias duas fontes de alimentação AC separadas e independentes para a redundância N+N, uma
por cada prateleira de alimentação. Cada prateleira de alimentação deve ser ligada a uma fonte de
alimentação diferente para fornecer redundância de alimentação 2N em caso de falha de uma fonte de
alimentação. O sistema funciona com energia apenas numa prateleira, mas não terá redundância N+N.

• Cada fonte de alimentação AC deverá fornecer alimentação ACmonofásica e ter o seu próprio disjuntor.
• Os conectores da alimentação AC utilizados para ligar o chassis devem ser do tipo com ligação à terra.
Os condutores de ligação à terra que fazem a ligação aos conectores devem fazer a ligação à terra de
proteção no equipamento de serviço.

• Entrada AC monofásica:

• Monofásica, 200 a 240 VAC nominal, 50 a 60 Hz, 17 A no máximo.
• Cada prateleira de alimentaçãoAC inclui quatro tomadas ACmonofásicas específicas. Estas tomadas
podem aceitar quatro cabos de alimentação AC fornecidos pela Cisco. Os cabos de alimentação AC
fornecidos pela Cisco podem ter uma ficha IEC-309 com tensão nominal de 32 A para sistemas
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elétricos internacionais ou uma ficha NEMA L6-30P com tensão nominal de 30 A para os sistemas
elétricos da América do Norte.

A tensão nominal do disjuntor externo de corrente pode ser inferior a 30 A, dependendo da configuração do
chassis. Consulte as normas nacionais de instalação para confirmar a tensão nominal correta dos disjuntores
ou fusíveis.

Nota

Requisitos de alimentação DC
Cumpra as orientações que se seguem nas prateleiras com alimentação DC. Além disso, assegure-se de que
consulta os requisitos descritos em Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra, na página 58.

• Um chassis com alimentação DC exige um máximo de 12 250 watts (para o NCS 4016) de potência de
entrada DC, quando completamente carregado.

• Toda a cablagem de ligação elétrica tem de estar conforme às normas e regulamentos do Código Elétrico
Nacional americano (NEC) e dos códigos locais. Assegure-se, também, de que a cablagem respeita
quaisquer requisitos internos no local da instalação.

• Cada fonte de alimentação DC tem de estar conforme aos requisitos de tensão extrema inferior de
segurança (SELV) incluídos na UL 60950-1, CSA-C22.2 N.º 60950-1, EN60950-1, AS/NZS 60950, e
IEC60950-1.

• Um sistema com alimentação DC deve ser instalado numa área de acesso restrito, em conformidade com
o Código Elétrico Nacional americano e a ANSI/NFPA 70.

• Todos os componentes na área de acesso à potência de entrada DC devem estar corretamente isolados.

Se não for possível confiar na identificação do condutor com ligação à terra na alimentação elétrica DC, em
que o equipamento não dispõe de um dispositivo de dois polos para ser desligado, então este último deve ser
fornecido de forma externa ao equipamento.

Orientações NEBS para ligação à terra e acoplagem
O sistema de ligação à terra central das instalações ou o sistema de ligação à terra interior do equipamento
tem de estar permanentemente ligado a uma das duas conexões de ligação à terra ou acoplagem suplementares
na parte de trás ou lateral do chassis, de modo a cumprir os requisitos do Sistema do Equipamento de Rede
do Edifício americano (NEBS), bem como as exigências em matéria de conformidade de segurança. Estes
pontos de ligação à terra são referidos como os pontos de ligação à terra e acoplagem NEBS.

Estas ligações à terra e de acoplagem respondem aos requisitos Telcordia NEBS para ligações à terra e de
acoplagem suplementares. Se o chassis não for instalado num ambiente NEBS, pode optar por ignorar estas
orientações e confiar nas ligações à terra de segurança dos módulos de alimentação AC.

Nota
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Figura 40: Pontos de ligação à terra e acoplagem NEBS no NCS 4016

Ponto de ligação à terra NEBS na parte da frente do chassis1

Parafusos2Ponto de ligação à terra NEBS no lado direito
do chassis

1

Anilhas de bloqueio3
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Figura 41: Pontos de ligação à terra e acoplagem NEBS no NCS 4009

Ponto de ligação à terra NEBS no lado direito do chassis1

Utilize as seguintes peças para garantir uma ligação à terra suplementar satisfatória no chassis:

• Uma lingueta de ligação à terra, que tenha dois orifícios para parafusos M6 com um espaçamento de
15,86 a 19,05 mm (0,625 a 0,75 polegadas) entre si, e um conector de cabos com capacidade para suportar
um fio de cobre multiveios 4-AWG ou maior. Esta lingueta (incluída no kit) é semelhante às utilizadas
nos fios de alimentação de potência de entrada DC.
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• Dois parafusos M6 de cabeça redonda e duas anilhas de bloqueio (latão niquelado, é o ideal).
• Um fio de ligação à terra. Embora recomendemos um fio de cobre multiveios 4-AWG, no mínimo, o
diâmetro e o comprimento do cabo dependem da localização do chassis e do ambiente local.

A Cisco não disponibiliza estas peças (à exceção da lingueta de ligação à terra), mas as mesmas podem ser
adquiridas em qualquer fornecedor comercial.

Nota

Instalar o cabo de terra do chassis
Esta secção descreve como instalar um cabo de terra ao ponto de ligação à terra e de acoplagem NEBS na
parte da frente ou lateral do chassis.

Ferramentas e equipamento

• Lingueta de ligação à terra e parafusos (fornecidos no kit de acessórios do chassis)
• Cabo de terra
• Ferramenta de engaste e pastilha específica da lingueta
• Chave tubular de 0,95 cm (3/8 polegadas)
• Chave dinamométrica de 0,95 cm (3/8 polegadas) classificada para incluir 3,95 Nm (35 in-lb).

Para garantir uma ligação à terra satisfatória, recomendamos um fio de cobre multiveios 4-AWG. A Cisco
não disponibiliza este cabo, mas o mesmo pode ser encontrado em qualquer fornecedor comercial de cabos.
O tamanho deste cabo deve respeitar os requisitos de instalação locais e nacionais.

O retorno DC deste sistema deve permanecer isolado da estrutura do sistema e do chassis (DC-I: retorno DC
isolado).

Nota

Figura 42: Cilindro reto da lingueta de ligação à terra
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Passo 1 Utilize a ferramenta de engaste recomendada pelo fabricante da lingueta para engastar a lingueta no cabo de
terra.

Passo 2 Utilize a chave dinamométrica para fixar a lingueta e o cabo de terra a cada ponto de ligação à terra.

Os dois parafusos do ponto de ligação à terra são necessários para uma correta acoplagem e ligação
à terra do chassis e não devem ser retirados.

Nota

Figura 43: Fixar ao ponto frontal de ligação à terra e de acoplagem NEBS no NCS 4016

Anilhas de bloqueio2Parafusos1
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Para fixar o cabo de terra ao chassis, faça o seguinte: 

Procedimento



Figura 44: Fixar ao ponto lateral de ligação à terra e de acoplagem NEBS no NCS 4016

Parafusos2Ponto de ligação à terra NEBS no lado direito
do chassis

1

Anilhas de bloqueio3
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Figura 45: Fixar ao ponto lateral de ligação à terra e de acoplagem NEBS no NCS 4009

Passo 3 Utilize a chave dinamométrica para apertar os parafusos até um binário de 3,95 Nm (35 in-lb).
Passo 4 Ligue a outra extremidade do cabo de terra a um ponto de ligação à terra no local, de acordo com as

recomendações locais.

Instalar uma bandeja de alimentação AC ou DC
A bandeja de alimentação é pré-instalada no chassis. O procedimento seguinte descreve como instalar uma 
bandeja de alimentação AC ou DC no chassis.
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• Chave de parafusos Philips número 2, 15,24 cm (6 polegadas)
• Bandejas de alimentação Cisco NCS 4016 (NCS4K-AC-PEM ou NCS4K-DC-PEM)
• Bandejas de alimentação Cisco NCS 4009 (NCS4K-AC-PEM ou NCS4K-DC-PEM)

Passos

Siga estes passos para instalar uma bandeja de alimentação AC ou DC no chassis:

Procedimento

Passo 1 Faça deslizar a bandeja de alimentação para o compartimento até que o conector de acoplamento encaixe no
chassis.

Passo 2 Instale totalmente a bandeja de alimentação no respetivo conector de acoplamento e instale as abas demontagem
da bandeja de alimentação contra as abas de montagem do chassis.

Passo 3 Instale e aperte os dois parafusos, por cada bandeja de alimentação, até um binário de 1,5 Nm (13,6 in-lb)
através das abas de montagem da bandeja de alimentação de cada um dos lados aos orifícios dos parafusos
nas abas de montagem do chassis, para garantir que a bandeja fica fixa no chassis.

Instalar módulos de alimentação
Os procedimentos seguintes descrevem como instalar módulos de alimentação no chassis. O procedimento
de instalação é igual para os módulos AC e DC.

Se sentir alguma resistência, nunca force um módulo de alimentação na bandeja de alimentação! Os módulos
de alimentação estão protegidos para evitar que os módulos AC sejam ligados a uma bandeja de alimentação
DC ou que os módulos DC sejam ligados a uma bandeja de alimentação AC. Se forçar um módulo numa
bandeja incorreta, pode provocar danos tanto no módulo como na bandeja.

Atenção

Cada módulo de alimentação tem três LED de estado localizados no lado esquerdo do painel frontal.

Tabela 3: Indicador LED luminoso de estado do módulo de alimentação

SignificadoCorNome do
LED

• Ligado: a tensão de entrada está presente e no intervalo regulado.
• Intermitente: a tensão de entrada está presente, mas fora do intervalo regulado.
• Desligado: não há tensão de entrada.

VerdeEntrada OK

• Ligado: a tensão de saída está ligada.
• Intermitente: o módulo de alimentação está no limite da alimentação ou em
condição de curto-circuito.

• Desligado: a tensão de saída está desligada.

VerdeSaída OK

• Ligado: foi detetada uma avaria interna no módulo de alimentação.
• Desligado: não foram detetadas avarias no módulo de alimentação.

VermelhoAvaria
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Instalar módulos de alimentação AC ou DC
A secção seguinte descreve como instalar módulos de alimentação AC ou DC.

Ferramentas e equipamento

• Módulos de alimentação Cisco NCS 4016 ou 4009 (NCS4K-AC-PSU=)
• Módulos de alimentação Cisco NCS 4016 ou 4009 (NCS4K-DC-PSU-V1)

Passos

Não utilize força excessiva ao inserir o módulo de alimentação na bandeja de alimentação, para evitar danos
no conector do painel traseiro da bandeja de alimentação.

Atenção

Siga estes passos para instalar os módulos de alimentação AC ou DC no chassis: 

Procedimento

Passo 1 Retire as tampas de enchimento das ranhuras onde pretende instalar os módulos de alimentação.
Passo 2 Utilizando as duas mãos para apoiar o módulo de alimentação, faça-o deslizar para a bandeja de alimentação.
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Figura 46: Exemplo da instalação do módulo de alimentação AC no NCS 4016
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Figura 47: Exemplo da instalação do módulo de alimentação AC no NCS 4009

Passo 3 Fixe o módulo de alimentação à bandeja de alimentação utilizando o gancho de carga.
Passo 4 Repita estes passos para os restantes módulos de alimentação AC ou DC.

Instalar o adaptador de alimentação DC para ligação frontal
Se o acesso à traseira do chassis for limitado, ou em caso de espaço reduzido na traseira do chassis, pode
utilizar o adaptador de alimentação DC para ligação frontal. Este adaptador DC transfere as ligações da
alimentação DC da traseira do chassis para a parte da frente do mesmo. Isto pode ser preferível nas instalações
em bastidor ETSI.
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Figura 48: Adaptador de alimentação DC para ligação frontal

Pré-requisitos

• Em caso de utilização do adaptador de alimentação da traseira para a parte da frente, primeiro é necessário
fixar o subconjunto ao chassis e, de seguida, instalar ambas as unidades num bastidor ou no armário.

• O chassis deve ser totalmente retirado da embalagem e instalado no bastidor ou no armário.

Ferramentas e equipamento

• Chave de parafusos Phillips número 1, 15,24 cm (6 polegadas)
• Um Adaptador de alimentação DC para ligação frontal (NCS4K-DC-FA, inclui suportes)
• Chave de parafusos de roquete 3/8, tomada 7/16 e chave dinamométrica

Passos

Procedimento

Passo 1 Instale os suportes DC-FA (acesso frontal) nas laterais, em direção à parte da frente do adaptador DC. Há três
tipos diferentes de suporte, consoante o tipo de bastidor: ANSI 48,26 cm (19 polegadas) ou 58,42 cm (23
polegadas) e ETSI. Escolha o tipo correto para o bastidor específico.
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Figura 49: Instalar os suportes DC-FA

Passo 2 Fixe o guia de cabo traseiro no topo do chassis em direção à parte de trás e fixe a folha isoladora no topo do
chassis em direção à parte da frente.
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Figura 50: Fixar o guia de cabo traseiro e a folha isoladora

Folha isoladora2Guia de cabo traseiro1

Passo 3 Coloque o adaptador DC no topo do chassis utilizando as referências estampadas na tampa superior do chassis.
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Figura 51: Colocar o adaptador DC no topo do chassis

Passo 4 Ligue os cabos de alimentação na traseira do adaptador DC aos blocos terminais do chassis. Siga o diagrama
de ligações apresentado nas etiquetas disponíveis no adaptador DC e no chassis.
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Figura 52: Ligar os cabos da alimentação

Ligue os cabos da alimentação aos blocos terminais do chassis1

Passo 5 Instale a tampa traseira, para proteger os cabos.
Passo 6 Instale o subconjunto do adaptador DC e o chassis no bastidor ou no armário. Fixe os suportes do chassis e

os suportes DC ao bastidor.
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Figura 53: Suportes do chassis e suportes do adaptador DC

Suportes do chassis (um do outro lado não está
visível)

2Suportes do adaptador DC1

Passo 7 Ligue os cabos de alimentação que saem das baterias ou da unidade PDU aos blocos terminais do adaptador
DC na parte da frente da unidade. Consulte Ligar a alimentação ao chassis, na página 77.
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Figura 54: Ligar os cabos da alimentação aos blocos terminais

Blocos terminais1

Ligar a alimentação ao chassis
Adote um dos seguintes procedimentos para ligar a alimentação ao chassis:

Ligar a alimentação a um chassis com alimentação AC
Siga estes passos para ligar os cabos de alimentação AC ao chassis.

Ligue cada alimentação AC a uma fonte de alimentação dedicada (circuito de derivação). Cada fonte de
potência de entrada AC opera com um nível de entrada nominal de 200 a 240 V AC.

Nota
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Procedimento

Passo 1 Confirme que o interruptor de alimentação está na posição OFF (0 - desligado). O interruptor de alimentação
encontra-se à direita da bandeja de alimentação.

Passo 2 Certifique-se de que o disjuntor atribuído à fonte de alimentação AC que está a ligar está desligado.
Passo 3 Verifique se a ligação à terra permanente (sistema de ligação à terra central das instalações) foi instalada no

local da ligação à terra NEBS no chassis.

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie
o disjuntor na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Aviso

Passo 4 Ligue o cabo de alimentação AC ao conector na traseira da bandeja de alimentação AC.
Passo 5 Aperte o parafuso que mantém a ficha do cabo de alimentação AC no lugar.

Figura 55: Ligações de alimentação AC típicas de uma bandeja de alimentação AC

Passo 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação AC ao conector da fonte de AC.
Passo 7 Avance para a secção Ligar a alimentação do chassis, na página 83

Ligar a alimentação a um chassis com alimentação DC
Esta secção apresenta os procedimentos para ligar os cabos de alimentação DC a um chassis com alimentação
DC.

O código de cores dos fios do cabo de alimentação DC depende do código de cores da fonte de alimentação
DC no local. Dado que não existe um código de cores padrão para os fios da alimentação DC, tem de estar
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seguro de que os cabos de alimentação são ligados ao módulo com a polaridade positiva (+) e negativa (-)
correta:

• Em certos casos, os fios dos cabos de alimentaçãoDC podem ter uma etiqueta de positivo (+) ou negativo
(-). Trata-se de uma indicação relativamente segura da polaridade, mas deve confirmar a polaridade
medindo a tensão entre os fios do cabo DC. Ao efetuar a medição, assegure-se de que os fios positivo
(+) e negativo (-) do cabo correspondem às etiquetas positivo (+) e negativo (-) no módulo de alimentação.

• O cabo verde (ou verde e amarelo) indica, habitualmente, que se trata de um cabo de terra.

Os módulos de alimentação DC contêm circuitos destinados a acionar o disjuntor no módulo de alimentação,
caso o módulo de alimentação detete uma situação de polaridade inversa. A polaridade inversa não deverá
causar qualquer dano, mas tal situação deve ser corrigida de imediato.

Atenção

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie o disjuntor
do circuito DC na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Aviso

Siga estes passos para ligar os cabos de alimentação DC a uma bandeja de alimentação DC: 

Procedimento

Passo 1 Confirme que o interruptor de alimentação está na posição OFF (0 - desligado). O interruptor de alimentação
encontra-se à direita da bandeja de alimentação.

Passo 2 Remova as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação à
alimentação DC.

Passo 3 Verifique os seguintes valores de resistência em ambas as prateleiras:

• A resistência entre os pinos terminais positivos e negativos da alimentação de cada entrada deve ser
superior a 90 KOhm.

• A resistência entre cada pino terminal positivo e a superfície de metal nu na prateleira de alimentação
deve ser superior a 10 MOhms.

• A resistência entre cada pino terminal negativo e a superfície de metal nu na prateleira de alimentação
deve ser superior a 10 MOhms.

Tipicamente, os ohmímetros de mão não medem 10 MOhms; em vez disso, ajustam-se
automaticamente para adquirirem a medida e apresentam uma leitura fora de intervalo. Esta leitura
é aceitável, desde que o ohmímetro esteja calibrado.

Nota

Passo 4 Ligue os cabos de alimentação DC pela seguinte ordem:
a) Primeiro, o cabo positivo.
b) Por último, o cabo negativo.

Passo 5 Repita o passo 4 para outros módulos de alimentação instalados na bandeja.

Para evitar lesões e danos no equipamento, ligue sempre as linguetas de ligação à terra e de
alimentação dos cabos DC aos terminais da bandeja de alimentação pela seguinte ordem: (1) positivo
(+) para positivo (+), (2) negativo (-) para negativo (-).

Aviso
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Não aperte demasiado as porcas que seguram os cabos de alimentação DC nos terminais da bandeja
de alimentação. As porcas devem ser apertadas utilizando um soquete sextavado 7/16 e uma chave
dinamométrica até um binário de 45 a 50 in-lb.

Atenção

Figura 56: Painel traseiro da bandeja de alimentação DC

Figura 57: Ligações de alimentação típicas de uma bandeja de alimentação para um único módulo de alimentação DC – sistema de
alimentação

Passo 6 Substitua as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação.
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Figura 58: Proteções de segurança em plástico típicas que cobrem os terminais de ligação na bandeja de alimentação

Passo 7 Avance para a secção Ligar a alimentação do chassis, na página 83
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Desligar a alimentação AC ou DC
As secções seguintes descrevem como desligar a alimentação AC ou DC.

Desligar a alimentação AC
Siga estes passos para desligar um cabo de alimentação AC individual ou para desligar completamente a 
alimentação AC do chassis.

Procedimento

Passo 1 Coloque o interruptor de alimentação na traseira da bandeja da alimentação AC na posição OFF (0 - desligado)
e desligue os disjuntores. Se estiver a desligar um cabo de alimentação AC individual, desligue o disjuntor
correspondente à fonte de alimentação AC e desaperte o parafuso que fixa o cabo de alimentação AC.

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie
o disjuntor na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Aviso

Passo 2 Desaperte os parafusos que seguram os cabos de alimentação AC no conector da bandeja de alimentação.

Este passo só é aplicável ao desligar a alimentação AC do chassis.

Passo 3 Retire os cabos de alimentação AC dos conectores na bandeja de alimentação.

Não desligue o interruptor na bandeja de alimentação para retirar os cabos de alimentação AC. Um
cabo de alimentação AC individual pode ser desligado com o sistema a ser alimentado a partir de
outras fontes de alimentação AC.

Nota

Passo 4 Repita os passos 1 a 3 se pretender desligar outra fonte de alimentação AC individual.

Voltar a ligar a alimentação AC
Para voltar a ligar um cabo de alimentação AC individual a uma bandeja de alimentação, consulte a secção
Ligar a alimentação a um chassis com alimentação AC, na página 77

Desligar a alimentação DC

Não é necessário desligar completamente a alimentação do chassis para substituir os componentes, incluindo
os módulos de alimentação.

Atenção

Siga estes passos para desligar uma fonte de alimentação DC individual de uma bandeja de alimentação ou
para desligar completamente a alimentação DC do chassis.
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Procedimento

Passo 1 Coloque o interruptor da bandeja de alimentação na posição OFF (0 - desligado) para desligar completamente
a alimentação DC do chassis e desligue, também, o disjuntor. Se estiver a desligar a alimentação de uma das
bandejas de alimentação, desligue o disjuntor correspondente à alimentação DC.

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie
o disjuntor na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Aviso

Passo 2 Remova as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação à
alimentação DC.

Para evitar lesões e danos no equipamento, retire sempre os cabos de alimentação DC dos terminais
da bandeja de alimentação pela seguinte ordem: (1) negativo (–), (2) positivo (+).

Aviso

Passo 3 Desligue os cabos de alimentação DC dos respetivos terminais pela seguinte ordem e anote a cor de cada
cabo:
a) Primeiro os cabos negativos (PWR).
b) Por último os cabos positivos (RTN).

Passo 4 Repita os passos 1 a 3 se pretender desligar outra fonte de alimentaçãoDC individual da bandeja de alimentação.

Voltar a ligar a alimentação DC
Para voltar a ligar a alimentação DC a uma bandeja de a alimentação DC, consulte a secção Ligar a alimentação
a um chassis com alimentação DC, na página 78.

Ligar a alimentação do chassis
Siga estes passos para ligar a alimentação a um chassis com alimentação AC ou com alimentação DC: 

Procedimento

Passo 1 Ligue o disjuntor das fontes de alimentação, uma de cada vez.
Passo 2 Verifique se o LED de potência de entrada correto em cada um dos módulos de alimentação na bandeja se

ilumina (uma entrada no LED fica intermitente e ambas as entradas no LED ficam fixas). Prossiga com os
passos 1 e 2 até que todas as entradas tenham sido verificadas.

Na bandeja de alimentação DC, o LED de potência de entrada fica iluminado fixamente a verde se
ambas as alimentações DC forem válidas e fica intermitente a verde se apenas uma das alimentações
DC for válida.

Nota

Passo 3 Defina o interruptor 0 da bandeja de alimentação (alimentação A no caso do chassis AC).
Passo 4 Verifique se o LED de potência de entrada em cada um dosmódulos de alimentação, na bandeja, está iluminado.
Passo 5 Repita o passo 3 e o passo 4 para a bandeja de alimentação 1 (alimentação B no caso do chassis AC).
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