UPS installation i bivognen til backup for ruter og switz
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Bestil den på www.sportident hjemmesiden
forbind den som følger, den skal stå på bordet lige inde for døren til venstre
i hjørnet er der 2 sorte kabler der sidder sammen, med spec stik der passer til den
når de sidder sammen er der forbindelse dirket til ruter og switz uden brug af UPS
disse skilles ad og monteres bag på UPS, der er 1 indtag og 4 udtag hvoraf det ene som
er farvet gråt, ikke skal bruges, da det kun går gennem ups uden at være backup
power, men et af dem der er farvet sort NB der kan tilsluttes ekstra udstyr til de sorte
stik bag på ups men kun til små forbrug da det samlede forbrug max må være 300W,
tilslut aldrig en laserprinter til den da den bruger typisk mere end hvad UPS en kan
klare, et forslag er at har man en Bon printer som dem man kan leje af Østkredsen,
kan en sådan tilsluttes, men der kræver man har det rigtige stik til formålet, se billede
herunder, således at stræktider kan udskrives selv om strømmen sviger til bivognen
kortvarigt

6. når de er monteret, sættes der strøm til bivognens EDB indtag udvendigt
7. herefter begynder ladning automatisk af ups, ingen lys indikerer dette
8. ved tryk på knappen midt på forsiden begynder den grønne lampe at blinke og efter
lidt tid siger det klik og den lyder så permanent, og der kommer så strøm til switz og
ruter.
9. efter lidt tid, er ruter så klar til at uddele ip nr. til de tilsluttede computere, men gør
det ikke før i er sikker på da ruter er kommet op, da der elles kan komme forkerte ip
nr. som kun er lokale på din egen computer, virker det ikke så genstart de enkelte
computere der ikke har fået rigtigt ip nr. kan altis checkes med programmet ipconfig
der indtastes i en dos promt, der på computeren startes med cmd
10. ip nr. bør ligge i området, 192.168.1.100 til 200, se nærmere om dette, på opslaget
indvendig i skabslågen i bivognen
11. ved afbrydelse af ups trykkes på knappen på forsiden og den slukker når man slipper
knappen, når grøn lampe er slukket på forsiden kan stikken bag på tages ud og
derefter sættes sammen, så ruter og switz kan bruges uden ups hvis den næste ikke
ønsker at bruge backup til dem.
12. har du spørgsmål til denne vejledning er du altid velkommen til at kontake mig før
eventuel tilslutning
Mogens Jørgensen
Sportident
mogens@sportident.dk
www.sportident.dk
40564496 mobil
45874496 fast

