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رموز السالمة
قد یتضمن المنتج واحًدا أو أكثر من الرموز التالیة.

درجة الحرارة المرتفعة: إن الغرض من ھذا الرمز ھو تنبیھ المستخدم أن درجة حرارة الصندوق قد تتجاوز 70 درجة مئویة عند التشغیل في ظل درجة 
حرارة محیطة مرتفعة وفي ظل الحد األقصى للِحمل المقنن. 

تعلیمات: إن الغرض من ھذا الرمز ھو تنبیھ المستخدم بوجود تعلیمات مھمة ذات صلة بالتشغیل والصیانة (اإلصالح) في دلیل مستخدم المنتج. 

التشغیل: یشیر ھذا الرمز إلى أن مفتاح التشغیل/اإلیقاف الرئیسي في وضع التشغیل.

اإلیقاف: یشیر ھذا الرمز إلى أن مفتاح التشغیل/اإلیقاف الرئیسي في وضع اإلیقاف. 

طرف التأریض الواقي: یشیر ھذا الرمز إلى الطرف الذي یجب توصیلھ بوصلة األرضي قبل إجراء أي توصیالت أخرى بالجھاز. 

احفظ ھذه التعلیمات
تحتوي ورقة السالمة ھذه على تعلیمات مھمة ذات صلة بالسالمة. اقرأ جمیع تعلیمات السالمة والتركیب والتشغیل قبل تركیب وحدة توزیع الطاقة (PDU) المثبتة 

على حامل من Vertiv. والتزم بجمیع التحذیرات الموجودة على الوحدة وفي ورقة السالمة ھذه. اتبع جمیع التعلیمات. 
تم تصمیم وحدة PDU المثبتة على حامل لمعدات تكنولوجیا المعلومات الموجودة في مكان مقید الوصول. ال یجب تركیب وحدة PDU أو الوصول إلیھا إال من • 

قِبل موظفي الخدمة. إن وحدة PDU المثبتة على حامل غیر مخصصة لالستخدام مع أجھزة الحفاظ على الحیاة وغیرھا من األجھزة الحیویة المحددة. إذا ساورتك 
 .Vertiv الشكوك بشأن االستخدام المقصود للوحدة، فاستشر الوكیل المحلي لدیك أو ممثل شركة

اتبع التصنیفات الموجودة على لوحة االسم قبل توصیل الجھاز بالدائرة الفرعیة. یجب أال یتجاوز الحد األقصى للِحمل التصنیف الموضح على لوحة اسم وحدة • 
PDU. یجب أن تضع في االعتبار تأثیر التحمیل الزائد للدوائر في الحمایة من ارتفاع التیار وفي األسالك المزودة.

یجب أال تتجاوز فولتیة الخط المقننة 240 فولت للتوصیل بأنظمة توزیع طاقة التیار المتردد باستخدام وصلة أرضي معزولة أو مرتفعة المقاومة.• 
یجب تشغیل وحدة PDU المثبتة على حامل في بیئة داخلیة فقط في نطاق مناسب من درجة الحرارة المحیطة:• 

من 0 إلى 60 درجة مئویة للطرز القابلة للترقیة –
من 0 إلى 50 درجة مئویة لطرز GU2 القابلة للترقیة مع %50 عند المقابس –
من 0 إلى 45 درجة مئویة لجمیع الطرز األخرى –
لة والرطوبة والسوائل القابلة لالشتعال والغازات والمواد المسببة للتآكل.•  یجب تركیب PDU المثبتة على حامل في بیئة نظیفة خالیة من الملوثات الموّصِ
یجب تركیب وحدة PDU المثبتة على حامل في مكان مقید الوصول. والمكان مقید الوصول ھو منطقة ال یمكن الوصول إلیھا إال عن طریق استخدام أداة أو قفل • 

ومفتاح أو غیرھا من وسائل التأمین، وتخضع لرقابة الُسلطة المسؤولة عن المكان. 
ال تحتوي وحدة PDU المثبتة على حامل على أجزاء یمكن للمستخدم صیانتھا، بخالف الحامل البالستیكي القابل لالستبدال دون الحاجة إلى نقلھ إلى ورشة • 

إصالح (ال یتم تركیبھ في جمیع الطرز) والمصمم لیتم استبدالھ من قِبل موظفي الخدمة المؤھلین فقط. ال تحاول تحت أي ظرف من الظروف الوصول إلى 
األجزاء الداخلیة بسبب خطورة حدوث صدمة كھربائیة أو اإلصابة بحروق.

استشر الوكیل المحلي لدیك أو ممثل شركة Vertiv بشأن أي سلوك غیر متوقع أو حاالت تعطل غیر طبیعیة.• 
توصي شركة Vertiv بتشغیل األجھزة الحاصلة على موافقة من وكالة السالمة فقط باستخدام وحدة PDU المثبتة على حامل.• 
بالنسبة لوحدات PDU المثبتة على حامل المتصلة بصورة دائمة (اإلصدارات المتصلة عبر األسالك الثابتة)، یجب تضمین جھاز فصل طاقة یسھل الوصول • 

إلیھ في الجزء الخارجي من الجھاز.
بالنسبة لوحدات PDU المثبتة على حامل ذات المقابس المتكاملة، یجب تركیب المقبس/مأخذ الطاقة أو قارنة الجھاز بالقرب من الجھاز ویجب أن تتمیز بسھولة • 

الوصول إلیھا للفصل عن الخدمة.
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احتیاطات السالمة
تحذیر: التزم بجمیع التنبیھات والتحذیرات. فقد ینتج عن عدم القیام بذلك حدوث إصابة خطیرة أو وفاة. ال تحتوي وحدات PDU المثبتة على حامل على أجزاء یمكن 

للمستخدم صیانتھا، بخالف الحامل البالستیكي القابل لالستبدال دون الحاجة إلى نقلھ إلى ورشة إصالح (ال یتم تركیبھ في جمیع الطرز) والمصمم لیتم استبدالھ من 
ِقبل موظفي الخدمة المؤھلین فقط. إلجراء الصیانة أو للدعم الفني، اتصل بممثل Vertiv المحلي لدیك. ال تحاول صیانة ھذا المنتج بنفسك.

تنبیھ: إن توصیل وحدة PDU المثبتة على حامل بمصدر طاقة ذي تصنیف غیر صحیح فیما یتعلق بالفولتیة وشدة التیار قد یؤدي إلى إتالف الجھاز المتصل ووحدة 
PDU المثبتة على حامل الخاصة بك. لألسئلة الخاصة بتوصیالت مصدر الطاقة، اتصل بممثل Vertiv لدیك.

تنبیھ: تأكد من أن تصنیفات الدائرة الكھربائیة لكل جھاز متصل تفي بالتصنیف المحدد عند كل فرع ومقبس.
مالحظة: ألغراض التحكم في الطاقة، قم بتسجیل المقبس الذي یتصل من خاللھ كل جھاز. یتم تعیین قیمة رقمیة للمقابس الموجودة في وحدة PDU المثبتة على 

حامل. وتتعرف وحدة PDU المثبتة على حامل على المقابس من خالل األرقام ویتم تجمیعھا حسب الفرق باستخدام حرف یشیر إلى قاطع الدائرة المناسب.
.PDU تنبیھ: یجب إتمام جمیع خطوات التھیئة قبل محاولة بدء تشغیل الجھاز المتصل بوحدة

االتحاد األوروبي
Notice to European Union Customers: Disposal of Old Appliances

 This product uses components that are dangerous for the environment, such as electronic cards and other
 electronic components. Any component that is removed must be taken to specialized collection and disposal

 centers. If this unit must be dismantled, this must be done by a specialized center for collection and disposal
 of electric and electronics appliances or other dangerous substances. This product has been supplied from an

 environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
 Directive 2012/19/EU. The “crossed-out wheelie bin” symbol on the bottom of this document is placed on this

product to encourage you to recycle wherever possible.
 Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life. Do

 not dispose of this product as unsorted municipal waste. Follow local municipal waste ordinances for proper disposal
provisions to reduce the environmental impact of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

 For information regarding the scrapping of this equipment, please browse https://www.vertivco.com/en-emea/ or
call our worldwide technical support.

 Toll Free: 00 80011554499
Toll Number Based in Italy: +39 0298250222

(ROHS) االمتثال لتوجیھ الحد من المواد الخطرة
 The rack PDU modules comply with the Restriction of Hazardous Substances (ROHS Directive 2011/65/EU), restricting use of

six hazardous substances in the manufacturing of electronics,

(EMC) االمتثال للتوافق الكھرومغناطیسي
:EU/30/2014 This unit complies with the Electromagnetic Compatibility Directive

• This device is assessed to EN 55032 for Emissions
• This device is assessed to EN 55024 for Immunity

تفضل بزیارة الموقع http://www.VertiveCo.com/ComplianceRegulatoryInfo لالطالع على معلومات السالمة المھمة.


