Service update Unify OSBiz X3 en X5 systemen

Unify heeft fundamentele wijzigingen aangebracht in nieuwe OSBiz X3 en X5 systemen. Met deze
service update hebben we alle bekende informatie kort samengevat en stellen we deze informatie
beschikbaar.

Nieuwe OpenScape Business X3 en X5 zijn voorzien van OCPSM voedingen. Deze voedingen kunnen
meer vermogen leveren, waardoor een extra power box niet meer nodig is. Ook zijn er in deze
systemen nieuwe backplanes toegepast en is er voor de wandmodellen een nieuwe fan kit
beschikbaar.

Belangrijk om te weten is:









Open Core Power Supply Medium (OCPSM) is de nieuwe OSBiz X3/X5 voeding.
OCPSM kan voldoende vermogen leveren voor één X3 of X5. Daardoor is een optionele
powerbox overbodig geworden.
Als een powerbox werd gebruikt als UPS, (onderbreking vrije stroomvoorziening) dient deze
vervangen te worden door een externe oplossing. De nieuwe voeding OCPSM heeft geen
aansluiting meer voor een powerbox.
o UPS alternatief voor wandmodel: APC Back-UPS 700VA
o UPS alternatief voor rackmodel: APC Smart-UPS 750VA LCD-UPS
OCPSM kan niet direct worden ingezet als vervanger van een UPSC-D/DR. Daarvoor zijn de
volgende aanvullende service kits binnenkort beschikbaar:
o Service kit rack PSU X3R / X5R C39165-A7021-D6. (zie tabel 1)
o Service kit wall PSU X3W / X5W C39165-A7021-D7. (zie tabel 1)
Een nieuwe fan kit is beschikbaar voor de nieuwe OSBiz wandmodellen. Deze is te bestellen
onder bestelnummer: L30251-U600-A985. (zie tabel 1)
OPCSM ondersteunt geen SLAD modulen. Een SLAV module kan ingezet worden als
vervanger.

Bestelnummers OCPSM als spare part:



S30122-H7757-Z
S30122-H7757-H

OCPSM voor X3R en X5R
OCPSM voor X3W en X5W

(rackmodellen)
(wandmodellen)

Overzicht OSBiz X3/X5 fan kits:





L30251-U600-A918
systemen. (zie tabel 1)
L30251-U600-A985
L30251-U600-A923
L30251-U600-A924

Fan kit voor X3W en X5W wandmodellen, niet i.c.m. nieuwe
Nieuwe fan kit voor nieuwe systemen X3W en X5W wandmodellen.
Bestaande fan kit X3R bestaande + nieuwe systemen. (rackmodel)
Bestaande fan kit X5R bestaande + nieuwe systemen. (rackmodel)
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Hieronder ziet u een compatibiliteitsoverzicht van X3 en X5 systemen. Van links naar rechts het
systeem, voeding, backplane, service kit en optionele fankit.
Systeem

Voeding

Backplane

Service kit

Fankit (nodig i.c.m. OCAB)

X3W (wand) UPSC-D / S30122-H5660-X301

CUP / S30777-Q751-X

-

L30251-U600-A918

X3W (wand) OCPSM / S30122-H7757-H (new)

CUP / S30777-Q751-X

C39165-A7021-D7 (new)

L30251-U600-A918

X3W (wand) OCPSM / S30122-H7757-H (new)

CUX3W / S30804-Q5394-X (new)

-

L30251-U600-A985 (new)

X5W (wand) UPSC-D / S30122-H5660-X301

CUC / S30777-Q750-X

-

L30251-U600-A918

X5W (wand) OCPSM / S30122-H7757-H (new)

CUC / S30777-Q750-X

C39165-A7021-D7 (new)

L30251-U600-A918

X5W (wand) OCPSM / S30122-H7757-H (new)

CUX5W / S30804-Q5396-X (new)

-

L30251-U600-A985 (new)

X3R (rack)

UPSC-DR / S30122-H7373-X901

CUPR / S30777-Q751-Z

-

L30251-U600-A923

X3R (rack)

OCPSM / S30122-H7757-Z (new)

CUPR / S30777-Q751-Z

C39165-A7021-D6 (new)

L30251-U600-A923

X3R (rack)

OCPSM / S30122-H7757-Z (new)

CUX3R / S30804-Q5395-Z (new)

X5R (rack)

UPSC-DR / S30122-H7373-X901

CUCR / S30777-Q750-Z

-

L30251-U600-A924

X5R (rack)

OCPSM / S30122-H7757-Z (new)

CUCR / S30777-Q750-Z

C39165-A7021-D6 (new)

L30251-U600-A924

X5R (rack)

OCPSM / S30122-H7757-Z (new)

CUX5R / S30804-Q5397-Z (new)

-

L30251-U600-A924

L30251-U600-A923

Tabel: 1

Hieronder ziet u de verbinding tussen de OCPSM en het nieuwe backplane van een OSBiz X3W. Hier
is duidelijk de nieuwe kabelverbinding met connector zichtbaar.
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Hieronder ziet u de verbinding tussen de OCPSM en het nieuwe backplane van een OSBiz X3R. Hier is
de kabelverbinding met connector zichtbaar.
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