
Serwer sieciowy PDU

Instrukcja obsługi

Oprogramowanie zarządzające dla jednostki dystrybucji zasilania
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1. Przegląd

1.1 Wprowadzenie

Ta karta sieciowa PDU może zapewnić serwer sieciowy do monitorowania i zarządzania wieloma PDU w 

środowisku sieciowym, w tym w sieci LAN i INTERNET. Może wykrywać temperaturę i wilgotność 

otoczenia poprzez podłączone urządzenie EMD (urządzenie monitorujące środowisko).

Zintegrowany z oprogramowaniem PDUTracker, może monitorować i zdalnie dostęp do wszystkich rozproszonych 

kart sieciowych PDU w sieci LAN lub INTERNET. Szczegółowe informacje na temat operacji można znaleźć w 

instrukcji obsługi PDUTrackera.

1.2 cechy

• Wbudowany serwer sieciowy za pośrednictwem przeglądarki internetowej 

Oferuje SNMP MIB do monitorowania stanu PDU.

Obsługa funkcji automatycznego wykrywania 10 M / 100 M Fast Ethernet

Obsługuj protokoły, takie jak TCP / IP, UDP, SNMP, SMTP, SNTP, HTTP i tak dalej.

Obsługa zapisu i eksportu dziennika zdarzeń, w tym ostrzeżeń PDU, usterek i ostrzeżeń EMD.

Obsługa zapisu i eksportu dziennika danych.

Obsługa codziennych raportów dziennika zdarzeń i dziennika danych.

•

•

•

•

•

•

1.3 Przeoczyć

• Port Ethernet (10 / 100Base-T)

• Port czujnika

• Złoty palec: łączy się z gniazdem PDU

• Diody LED stanu portu Ethernet

1.4 Instalacja i podłączenie

Instalacja

W przypadku korzystania z karty SNMP należy najpierw wykonać poniższe kroki instalacji:

Krok 1: Zdejmij osłonę inteligentnego gniazda na panelu PDU i

zachować śruby
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Krok 2: Wsuń kartę do gniazda i zamocuj za pomocą śrub z kroku

1. (Patrz tabela 1-1)

Wykres 1-1

Schemat systemu karty sieciowej PDU przedstawiono na schemacie 1-2.

Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet (RJ-45) na karcie SNMP. Użyj innego kabla Ethernet, aby 

podłączyć go do portu czujnika na karcie SNMP, a drugi koniec do opcjonalnego urządzenia 

monitorującego środowisko.

Wykres 1-2

1.5 Konfiguracja

a) Zainstaluj menedżera sieci SNMP na swoim komputerze. Po pomyślnym zainstalowaniu 

oprogramowania na pulpicie pojawi się ikona skrótu Instalatora, jak pokazano w Tabeli 1.4.
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Wykres 1-4

b) Wprowadź określony adres IP, aby wyszukać wszystkie urządzenia SNMP w sieci LAN. Menedżer 

sieciowy SNMP automatycznie pobierze adresy IP z serwera domyślnie za pośrednictwem 

serwera DHCP. Jeśli nie ma serwera DHCP, zastosuje domyślny adres IP jako 192.168.102.230, 

domyślną maskę podsieci jako 255.255.255.0 i bramę domyślną 0.0.0.0.

Wykres 1-5

c) Użytkownik może modyfikować ustawienia IP, aktualizacje online, zarządzanie hasłami i ustawienia 

adresu pułapki statycznej w interfejsie SNMP Web Manager. Konieczne jest wprowadzenie hasła w 

celu wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji. Hasło domyślne to 12345678.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji zawiera Podręcznik użytkownika SNMP Web Manager.

1.6 Monitorowanie

Istnieją dwa sposoby monitorowania urządzenia:

a) Kliknij dwukrotnie wybrane urządzenie z listy urządzeń (patrz Tabela 1-5), a pojawi się ekran jak 

Tabela 1-6.
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Wykres 1-6

b) Zainstaluj oprogramowanie PDUTracker do monitorowania karty sieciowej SNMP. Zobacz tabelę 1-7.

Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi PDUTracker.

Wykres 1-7
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2. GUI karty sieciowej PDU

GUI karty sieciowej PDU zawiera menu funkcji, sekcję logowania i ekran główny. Zobacz wykres 2-1:

ZA re

b do

Wykres 2-1

Wersja karty sieciowej PDU

B. Menu funkcji

Oferuje kompletny zestaw narzędzi do nawigacji i ustawiania GUI.

C. Ekran główny

Wyświetla informacje i / lub alternatywne opcje sterowania zgodnie z wybranym menu funkcji.

D. Sekcja logowania

Pokazuje bieżący typ logującego się użytkownika. Domyślne hasło administratora to „12345678”.
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3. Menu funkcji

3.1 Informacja

3.1.1. Status

Wybierz Informacje >> Stan. Proszę odnieść się do Tabeli 3-1. Pokazuje monitorowane w czasie rzeczywistym 

dane PDU, w tym dane wejściowe, wyjściowe i informacje o środowisku w formie tabeli.

Wykres 3-1

3.1.2. Podstawowe informacje

Wybierz Informacje >> Podstawowe informacje. Zawiera podstawowe informacje o PDU i dane znamionowe 

PDU. Proszę odnieść się do Tabeli 3-2.

Wykres 3-2

3.2 Ustawienie PDU

3.2.1 Ustawienie parametrów

Niektóre parametry PDU można skonfigurować za pomocą serwera PDUWeb. Konfigurowalne ustawienia 

parametrów obejmują ustawienie wyjścia, ustawienie zakresu napięcia i prądu,
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bliski czas wyłączenia i opóźnienie między włączeniem gniazdka. Wybierz ustawienie PDU >> 

Ustawienia parametrów. Proszę zapoznać się z tabelą 3-4.

Wykres 3-4

Krok 1. Kliknij przycisk „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia. Każde ustawienie funkcji jest

zapisane, klikając przycisk „Zastosuj” w każdej sekcji.

Krok 2. Kliknij przycisk „Domyślne”, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Uwaga: Żadne funkcje, które nie są obsługiwane przez PDU, nie będą dostępne.

• Prąd maksymalny (A): ustawienie maksymalnego prądu wyjściowego w amperach dla każdego gniazda. 

Jeśli prąd wyjściowy jest wyższy niż to ustawienie, PDU wygeneruje ostrzeżenie o przeciążeniu.

• OFF at power on: Po wybraniu tego gniazda nie ma wyjścia po włączeniu PDU. Jeśli nie jest 

zaznaczone, wyjście będzie dostępne w tym gniazdku po włączeniu PDU.

• Automatyczne odłączanie: Po wybraniu, jeśli wystąpi ostrzeżenie o przeciążeniu, odetnie ono 

zasilanie w wybranym gniazdku w ciągu jednej minuty.

• WŁ. / WYŁ. Z panelu: Po wybraniu można ręcznie włączyć / wyłączyć wybrane gniazdo. Po 

odznaczeniu nie można ręcznie włączać / wyłączać wybranego gniazdka.

• Niskie napięcie wejściowe: ustawienie niskiego napięcia ostrzegawczego. Gdy napięcie wejściowe jest niższe 

niż ten punkt ustawienia, będzie brzęczeć, aby przypomnieć użytkownikom.

• Wysokie napięcie ostrzegawcze na wejściu: ustawienie wysokiego napięcia ostrzegawczego na wejściu. Gdy napięcie 

wejściowe jest wyższe niż ten punkt ustawienia, będzie brzęczeć, aby przypomnieć użytkownikom.

• Maks. napięcie wejściowe: ustawienie dopuszczalnego maksymalnego punktu napięcia wejściowego. Gdy 

napięcie wejściowe jest wyższe niż ten punkt ustawienia, będzie brzęczeć i
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następnie natychmiast zamknij wszystkie gniazda.

• Niski prąd wejściowy: ustawienie dopuszczalnego niskiego prądu wejściowego. Gdy prąd wejściowy jest niższy 

niż ten punkt ustawienia, będzie buzować, aby przypomnieć użytkownikom

• Wysoki prąd wejściowy: ustawienie akceptowalnego punktu wysokiego prądu wejściowego. Gdy prąd wejściowy 

jest wyższy niż ten punkt ustawienia, będzie buzować, aby przypomnieć użytkownikom.

• Czas opóźnienia włączenia wyjścia: Ustawienie czasu opóźnienia włączenia wyjścia.

3.3 Kontrola

3.3.1. Kontrola w czasie rzeczywistym

Wybierz Kontrola >> Kontrola w czasie rzeczywistym. Proszę zapoznać się z tabelą 3-5.

Wykres 3-5

Możesz kontrolować PDU w czasie rzeczywistym, wykonując następujące operacje:

Test PDU: przed rozpoczęciem pracy przeprowadź ten test, aby sprawdzić, czy wszystkie diody LED 

panelu i brzęczyk działają prawidłowo.

Czas przed alarmem przed wyłączeniem: Ustaw czas przed alarmem przed wyłączeniem wybranego 

gniazdka.

Zamknij # nie. wylot za x minut (y): Wybrane gniazda zostaną wyłączone za x minut (y).

Zamknij # nie. gniazdka za x minut i przywróć za x minut: wybrane gniazda zostaną wyłączone za x 

minut i włączone za x minut (y).

Anuluj wyłączenie # no. gniazdko: Jeśli wybrane gniazdo odlicza czas do wyłączenia, ta czynność 

spowoduje natychmiastowe anulowanie wyłączenia.

•

•

•

•

•
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3.4. Konfiguracja systemu

3.4.1. Użytkownik sieciowy

Konfiguruje uprawnienia dostępu do karty sieciowej SNMP. Wprowadź identyfikator dostępu i hasło w każdej 

kolumnie. W ustawieniach domyślnych nie ma żadnych ograniczeń co do kontroli dostępu. Proszę zapoznać się z 

tabelą 3-6.

Wykres 3-6

3.4.2. E-mail

Dozwolone jest wysyłanie wiadomości alarmowych z serwera SMTP. Aby skorzystać z tej funkcji, usługa 

poczty elektronicznej musi być poprawnie skonfigurowana. Wszystkie wartości na tej stronie funkcji są 

domyślnie puste. Tej akcji nie można wykonać bez informacji SMTP, konta e-mail i hasła. Poza tym konto 

nadawcy powinno mieć zezwolenie na przekazywanie SMTP / POP3.

Wybierz Konfiguracja systemu >> E-mail. Proszę odnieść się do Tabeli 3-7

Wykres 3-7

1. Wprowadź serwer SMTP, port SMTP, adres e-mail nadawcy, nazwę użytkownika i hasło. Kliknij pole 

wyboru „Need Auth” w celu weryfikacji hasła.
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2. Wprowadź prawidłowe konta e-mail na liście odbiorców. Następnie kliknij „Zastosuj”, aby dodać je do listy 

odbiorców. Kliknij przycisk „Usuń”, aby je usunąć. Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać zmiany. Za pomocą przycisku 

„Test” można wysłać testową wiadomość e-mail do wszystkich odbiorców w celu potwierdzenia prawidłowego 

działania. Gdy testowe wiadomości e-mail zostaną pomyślnie wysłane do określonych odbiorców, na 

obsługiwanym komputerze zostanie wyświetlone pomyślnie okno dialogowe. W przeciwnym razie pojawi się 

okno dialogowe błędu, wskazujące, że wystąpił błąd podczas ustawiania parametrów.

3.

4. Możesz zdecydować, kto będzie otrzymywał e-mail z raportem dziennym w wyznaczonym czasie. Wprowadź 

adres e-mail odbiorcy i licznik czasu w odpowiednich kolumnach. Następnie kliknij przycisk „Zastosuj”, aby 

ustawić tę akcję. Możesz także skonfigurować, kto otrzyma wiadomość e-mail z alarmem, gdy dziennik 

zdarzeń przekroczy 100 lub dziennik danych przekroczy 50 rekordów. Kliknij pole wyboru, aby wybrać.

3.4.3. SMS

Do wykonania tej funkcji wymagane jest oprogramowanie serwisowe, takie jak ViewPower Pro. W przypadku wystąpienia 

alarmu wiadomość o stanie PDU zostanie wysłana do określonych użytkowników za pośrednictwem telefonu 

komórkowego. Proszę zapoznać się z tabelą 3-8.

Wykres 3-8

3.4.4. Akcja wydarzenia

Ta funkcja jest dostępna tylko zintegrowana z Kreatorem zamykania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj 

się również z instrukcją obsługi Kreatora wyłączania.

Wybierz Konfiguracja systemu >> Akcja zdarzenia. Proszę odnieść się do Tabeli 3-9.
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Wykres 3-9

• Wyślij powiadomienie e-mail, gdy wystąpi jakiekolwiek zdarzenie PDU: Kliknięcie tego pola wyboru powoduje 

wysłanie alarmu e-mailem, gdy wystąpi jakiekolwiek zdarzenie na lokalnej PDU.

Wyślij SMS, gdy wystąpi jakiekolwiek zdarzenie PDU: Po kliknięciu tego pola wyboru, jeśli wystąpi alarm, do 

określonych użytkowników zostanie wysłana wiadomość o stanie PDU za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Alarmy EMD, jeśli temperatura przekracza górną granicę: Ustaw alarm dla punktu wysokiej temperatury. 

Jeśli wykryta temperatura przekroczy ustawioną wartość, zostanie wysłany komunikat alarmowy.

Alarmy EMD, jeśli wilgotność przekracza górną granicę: Ustaw alarm dla punktu wysokiej wilgotności. Jeśli 

wykryta wilgotność jest poza ustawioną wartością, zostanie wysłany komunikat alarmowy.

Interwał zapisu danych xx sek .: Dane będą zapisywane w dzienniku danych co xx sek.

•

•

•

•

3.4.5. czas systemu

Wybierz Konfiguracja systemu >> Czas systemowy. Zobacz tabelę 3-10.
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Wykres 3-10

• Automatyczny interwał korekty czasu

Serwer czasu: adres IP lub nazwa domeny serwera SNTP. Strefa czasowa (w 

stosunku do GMT)

Stosowanie czasu letniego

Czas systemowy (mm / dd / rrrr hh: mm: ss): Służy do ustawienia czasu lokalnego hosta internetowego SNMP

Automatyczny restart systemu co (0: Wyłącz): XX minut (y)

Ręczne ponowne uruchomienie systemu po 30 sekundach: Po kliknięciu przycisku „Zastosuj”, SNMP uruchomi się 

ponownie po 30 sekundach.

•

•

•

•

•

•

3.4.6. Konfiguracja SNMP

Ustawianie podstawowych informacji o karcie sieciowej SNMP, takich jak adres IP, hasła, adres IP pułapki, 

port SNMP UDP i przywracanie ustawień domyślnych.

Uwaga: Ponowne uruchomienie komputera po wykonaniu niektórych operacji jest normalne.

Wybierz Konfiguracja systemu >> Konfiguracja SNMP. Proszę odnieść się do wykresu

3-11.
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Wykres 3-11

• Adres IP: Istnieją dwie metody uzyskania adresu IP

1. Automatycznie uzyskaj adres IP (domyślnie DHCP)

2. Ręcznie skonfiguruj adres IP

System domyślnie uzyska adresy IP automatycznie. Jeśli w sieci LAN nie ma takiej usługi, domyślny 

adres IP będzie wyświetlany jako „192.168.102.230”, maska   sieci jako „255.255.255.0”, a brama 

domyślna jako „0.0.0.0”.

Hasło: zmień hasło. Wymagana długość hasła to 8 ~ 15 cyfr.

Adres IP pułapki: zapewnia 4 statyczne adresy pułapki w urządzeniu SNMP. Port SNMP UDP: 

Możesz zmienić port SNMP i port pułapki. Przywróć ustawienia domyślne

Uwaga: System automatycznie uzyska adresy IP domyślnie i

domyślne hasło to 12345678.

•

•

•

•

3.5. Log

3.5.1. Dziennik zdarzeń

W oknie dziennika zdarzeń są wymienione zdarzenia historii i można je zapisać jako plik .csv. Dziennik zdarzeń 

zawiera ostrzeżenia PDU, informacje o błędach i ostrzeżenia EMD. Proszę zapoznać się z tabelą 3-12.

Wybierz Dziennik >> Dziennik zdarzeń.
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Wykres 3-12

3.5.2. Dziennik danych

W oknie Dziennik danych zostaną wyświetlone wszystkie dzienniki historii, które można zapisać jako plik .csv. Proszę odnieść 

się do Tabeli 3-13.

Wybierz Dziennik >> Dziennik danych.

Wykres 3-13

3.6. Wsparcie

3.6.1. Debugowanie portu szeregowego

Służy do testowania stanu komunikacji między kartą SNMP a urządzeniem. Wybierz Dziennik >> 

Dziennik zdarzeń. Zobacz tabelę 3-14.

14



Wykres 3-15
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