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1 Veiligheidsinstructies

1.1 Overzicht
Dit hoofdstuk bevat een checklist voor snelle installatie om uw chassis gebruiksklaar te 
maken. Als u de stappen in de aangegeven volgorde uitvoert, is uw chassis in de kortst 
mogelijke tijd geïnstalleerd en operationeel. Bij deze snelle installatie is ervan uitgegaan dat u 
een ervaren technicus bent, die vertrouwd is met gangbare concepten en termen. 

1.2 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Inspecteer de doos waarin het chassis is vervoerd en bekijk of de doos op welke wijze dan ook 
beschadigd is. Als het chassis zelf schade vertoont, dien dan een schadeclaim in bij de 
vervoerder die uw systeem heeft afgeleverd.
Vermijd ruimtes waar hitte, elektrische ruis en elektromagnetische velden worden 
gegenereerd. Plaats het chassis in de buurt van ten minste één geaard stopcontact. 

1.3 De installatie voorbereiden
Het 1200 serie chassis heeft vele unieke productkenmerken. Lees deze handleiding in zijn 
geheel voor u met de installatie begint. 

1.4 Veiligheidsmaatregelen voor elektriciteit
De volgende basisveiligheidsmaatregelen voor elektriciteit moeten worden genomen om 
persoonlijk letsel en schade aan de 1200 serie te voorkomen:
– Houd rekening met de locatie van de aan/uit-schakelaar op het chassis en met de locaties 

van de noodstopschakelaar, de afsluitschakelaar of het stopcontact in de ruimte. Bij een 
ongeval met de elektriciteit kunt u dan snel de voeding van het systeem loskoppelen.

– Werk nooit alleen met hoogspanningscomponenten.
– De stroom moet altijd van het systeem af als u systeemcomponenten verwijdert of 

installeert, zoals de serverkaart, geheugenmodules en optische apparaatschijven. 
Schakel bij het loskoppelen van de voeding eerst het systeem uit via het 
besturingssysteem en ontkoppel daarna de netsnoeren van alle voedingsmodules in het 
systeem.

– Bij het werken rond blootliggende elektrische circuits moet een andere persoon die 
bekend is met de uitschakelelementen van de voeding in de buurt zijn om indien nodig de 
voeding uit te schakelen.

– Gebruik slechts één hand bij het werken aan elektrische apparatuur die is ingeschakeld. 
Zo voorkomt u dat er een volledig circuit wordt gevormd, wat een elektrische schok 
veroorzaakt. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschappen, die 
elektrische componenten of printplaten waarmee ze in contact komen snel kunnen 
beschadigen.

– Gebruik geen matten die zijn bedoeld om elektrostatische ontlading te verminderen als 
beveiliging tegen elektrische schokken. Gebruik in plaats daarvan rubbermatten die 
specifiek zijn bedoeld als isolatie tegen elektriciteit.

– Het netsnoer moet voorzien zijn van een aardingsstekker en moet worden aangesloten op 
een geaard stopcontact.

– Batterij van serverkaart: VOORZICHTIG - er bestaat gevaar voor explosie als de batterij op 
de kaart verkeerd om wordt geplaatst, waardoor ompoling ontstaat. Vervang deze batterij 
uitsluitend door een batterij van hetzelfde type of een vergelijkbaar type dat wordt 
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aanbevolen door de fabrikant. Werp lege batterijen weg volgens de voorschriften van de 
fabrikant.

– Laser van het dvd-rom-station: VOORZICHTIG - deze server is mogelijk voorzien van een 
dvd-rom-station. Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal en gevaarlijke straling 
te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend en mag het station op geen enkele 
onconventionele manier worden gebruikt.

1.5 Algemene veiligheidsmaatregelen
– Houd de omgeving rond het chassis schoon en vrij van rommel.
– Plaats de bovenkap van het chassis en eventuele systeemcomponenten die zijn 

verwijderd uit de buurt van het systeem of op een tafel, zodat er niet per ongeluk op kan 
worden getrapt.

– Draag bij het werken met het systeem geen losse kleding zoals stropdassen en 
losgeknoopte mouwen, die in aanraking kan komen met elektrische circuits of in een 
koelventilator kunnen worden getrokken.

– Draag geen sieraden of metalen voorwerpen op uw lichaam. Dit zijn uitstekende 
metaalgeleiders die kortsluiting kunnen veroorzaken en u kunnen verwonden wanneer ze 
in contact komen met printplaten of plaatsen waar spanning aanwezig is.

– Na de werkzaamheden in het systeem sluit u het systeem weer en maakt u het met de 
borgschroef vast aan het rek nadat u hebt gecontroleerd of alle aansluitingen tot stand 
zijn gebracht.

1.6 Veiligheid van het systeem
Elektrostatische ontlading (ESD) wordt gegenereerd door twee objecten met verschillende 
elektrische ladingen die met elkaar in contact komen. Een elektrische ontlading wordt 
gegenereerd om dit verschil te neutraliseren. Zo'n ontlading kan schade toebrengen aan 
elektronische componenten en printplaten. De volgende maatregelen zijn in het algemeen 
afdoende om dit verschil te neutraliseren voordat er contact wordt gemaakt om uw 
apparatuur te beveiligen tegen ESD:
– Gebruik geen matten die zijn bedoeld om elektrostatische ontlading te verminderen als 

beveiliging tegen elektrische schokken. Gebruik in plaats daarvan rubbermatten die 
specifiek zijn bedoeld als isolatie tegen elektriciteit.

– Gebruik een geaarde polsband die is bedoeld om statische ontlading te voorkomen.
– Laat alle componenten en printplaten in hun antistatische verpakking totdat ze worden 

gebruikt.
– Raak een geaard metalen voorwerp aan alvorens een printplaat uit zijn antistatische 

verpakking te halen.
– Laat geen componenten of printplaten in contact komen met uw kleding, die een lading 

kan bevatten, zelfs wanneer u een polsband draagt.
– Pak een printplaat uitsluitend aan de randen vast; raak de componenten, chips, 

geheugenmodules of contacten niet aan.
– Raak bij het hanteren van chips of modules de pinnen ervan niet aan.
– Doe de serverkaart en de randapparaten terug in hun antistatische verpakking wanneer 

ze niet worden gebruikt.
– Zorg er met het oog op de aarding voor dat het computerchassis een optimale geleiding 

heeft tussen de voeding, de behuizing, de montagebevestigingen en de serverkaart.
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2 Systeemoverzicht
Dankzij het unieke en optimale ontwerp van het 1200 serie chassis zijn voor de configuratie 
van het chassis bijna geen gereedschap of schroeven nodig. Het chassis is voorzien van een 
uiterst efficiënte voeding. Krachtige ventilatoren zorgen voor optimale koeling voor FB-DIMM-
geheugenmodules en vier eenheden voor hot-swappable stations bieden maximale 
opslagcapaciteit.
Informatie over ondersteunde hardware vindt u in het specificatieblad voor de 1200 serie in 
de online productcatalogus van Bosch.
Gedetailleerdere technische informatie over het apparaat vindt u in http://
www.supermicro.com/support/manuals/index.cfm. 
Daar kunt u een handleiding voor een 731-model downloaden.
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3 Systeeminterface
Verschillende LED's op het bedieningspaneel en de schijfdragers houden u continu op de 
hoogte van de algemene status van het systeem, alsmede de activiteiten en status van 
specifieke componenten. De 1200 serie heeft een aan/uitschakelaar op het bedieningspaneel. 
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van alle LED-indicatoren uitgelegd en wordt beschreven 
welke reacties hierop moeten volgen. 

3.1 Knoppen van het bedieningspaneel
Voeding: met de hoofdschakelaar wordt de stroom van de voedingseenheid naar het systeem 
in- of uitgeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, brandt een blauwe LED in de aan/uit-
knop. Als u het systeem met deze knop uitschakelt, gaat de blauwe LED uit en wordt de 
netspanning uitgeschakeld, maar het systeem krijgt nog steeds voeding om stand-by te 
blijven. Daarom moet u het systeem volledig loskoppelen van de voeding voordat er 
onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.

1 Alles-in-één-kaartlezer
2 NIC LED
3 HDD LED
4 OH LED
5 Aan/uit-knop
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3.2 LED's op het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel aan de voorkant van het chassis van de 1200 serie heeft drie LED's. 
Deze LED's geven kritieke informatie met betrekking tot verschillende onderdelen van het 
systeem. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat elke LED-indicator aangeeft als deze brandt en 
wat u kunt doen om het probleem te verhelpen.
HDD: geeft activiteit van het IDE-kanaal aan. Knippert bij activiteit van SAS/SATA-schijf.

NIC1: knippert bij netwerkactiviteit op GLAN1 / 2.

Oververhitting/defecte ventilator: wanneer deze LED knippert, is er een ventilator defect.  
Als deze continu brandt (niet knippert): deze LED geeft aan dat het systeem oververhit raakt 
doordat kabels de luchtstroom in het systeem belemmeren of doordat de 
omgevingstemperatuur in de ruimte te hoog is. 

Oplossing voor oververhitting/defecte ventilator
1. Controleer de loop van de kabels en verwijder alle kabels die de luchtstroom 

belemmeren.
2. Controleer of alle ventilatoren normaal functioneren.
3. Controleer of de warmtegeleiders correct zijn geïnstalleerd.
4. Als de chassiskap niet correct is geplaatst, kan de luchtstroom verstoord worden. Dit 

leidt tot oververhitting. Controleer of de chassiskap correct is geplaatst.
5. Deze LED blijft branden zolang de oververhitting blijft voortduren.
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4 Installatie
Het systeem wordt compleet geïnstalleerd geleverd. Alleen harde schijven mogen ter plekke 
verwisseld worden. In geval van een andere storing moet het gehele systeem worden 
vervangen (door "advanced exhange").
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5 Installatie en onderhoud van het chassis
In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om componenten te installeren 
en onderhoud uit te voeren aan het chassis. Voor het installeren van de meeste componenten 
van de 1200 serie zijn bijna geen gereedschap of schroeven nodig. Voor het vastschroeven van 
componenten hebt u alleen een kruiskopschroevendraaier nodig. Druk dit hoofdstuk af, zodat 
u het als referentie kunt gebruiken bij het installeren van het chassis.
Lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die staan beschreven in de handleiding 
alvorens dit chassis te installeren of er onderhoud aan te plegen. Het gaat hierbij om de 
informatie in het hoofdstuk over veiligheid van het systeem en de waarschuwingen/
maatregelen die staan beschreven in de installatie-instructies.

5.1 De kap van het chassis verwijderen

De kap van het chassis verwijderen
1. Druk op de aan/uit-knop om de voeding naar het systeem uit te schakelen. 
2. Koppel het chassis los van de voeding. 
3. Schuif het ontgrendelingsnokje (A) naar de greep van de kap (B).
4. Pak de greep van de kap met de vingers vast.
5. Schuif de kap naar de achterzijde van het chassis
6. Verwijder de kap van het chassis.

LET OP! 
Gebruik het systeem NIET zonder dat de kap op zijn plaats zit, korte periodes uitgezonderd. 
Voor een goede luchtstroom en ter voorkoming van oververhitting moet de chassiskap op zijn 
plaats zitten.
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5.2 De harde schijfkooi draaien

Om in het chassis te komen en de componenten te installeren, moet de harde schijfkooi 
gedraaid worden. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte om de chassiscomponenten te 
installeren en configureren. 

De harde schijfkooi draaien
1. Koppel het chassis los van de voeding. 
2. Til het ontgrendelingsnokje (A) op.
3. Draai de harde schijfkooi (B) naar buiten.

5.3 Harde schijven verwijderen en installeren
Schakel het 1200 serie chassis uit voordat u de harde schijven verwijdert uit de harde 
schijfdragers.

Harde schijven verwijderen en installeren
1. Koppel het chassis los van de voeding.
2. Draai de harde schijfkooi 90 graden naar buiten, zoals beschreven in het hoofdstuk De 

harde schijfkooi draaien.
3. Koppel alle kabels van de harde schijf los.
4. Druk op het ontgrendelingsnokje aan de zijkant van de harde schijfdrager die verwijderd 

moet worden uit de harde schijfkooi.
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5. Schuif de harde schijfdrager voorzichtig uit de harde schijfkooi.
6. Als er al een harde schijf aanwezig is, kunt u deze verwijderen door voorzichtig de 

zijkanten van de harde schijfdrager naar buiten te trekken.

7. Verwijder de harde schijf uit de harde schijfdrager.
8. Plaats de nieuwe harde schijf in de harde schijfdrager.
9. Plaats de harde schijfdrager in de harde schijfkooi, schuif hem in de kooi naar achteren 

totdat hij vastklikt.
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10. Indien gewenst kan elke harde schijfdrager met schroeven aan de buitenzijde van de 
harde schijfkooi worden bevestigd.

11. Draai de harde schijfkooi 90 graden naar binnen, terug naar de gesloten, bedrijfsstand in 
het chassis.

12. Sluit de gerelateerde kabels aan op de harde schijven.

5.4 De I/O-afdekplaat en het moederbord installeren
Problemen met het moederbord mogen alleen worden behandeld door getraind 
ondersteuningspersoneel.

5.5 De systeemventilator installeren
Problemen met de systeemventilator mogen alleen worden behandeld door getraind 
ondersteuningspersoneel. Als de systeemventilator vervangen moet worden, zal de gehele 
unit worden vervangen (advanced exchange service).
Opmerking: Het geluid van de systeemventilator is een aandachtspunt. Als de ventilator 
lawaai maakt, kan dat een indicatie zijn dat de ventilator niet goed meer werkt en vervangen 
dient te worden.

5.6 Voeding 
Problemen met de voeding mogen alleen worden behandeld door getraind 
ondersteuningspersoneel. Als de voeding vervangen moet worden, zal de gehele unit worden 
vervangen (geavanceerde vervangservice).
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A Bijlage

A.1 Lay-out van het moederbord

Afbeelding 1.1 Lay-out van het moederbord

Opmerking: alle afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente 
beschikbare printplaatrevisie ten tijde van publicatie van de handleiding. Het moederbord dat 
u hebt ontvangen, verschilt mogelijk enigszins van de afbeeldingen in deze handleiding.

Belangrijke informatie voor de gebruiker
– Niet aangegeven jumpers zijn uitsluitend bestemd voor testdoeleinden. 
– Wanneer LE2 (LED-indicator voor geïntegreerde voeding) aan is, is de systeemvoeding 

ingeschakeld. Koppel de voedingskabel los alvorens componenten te installeren of te 
verwijderen. 
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X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V jumpers

Nummer Jumper Omschrijving Standaard

38 JPUSB1 BP USB0/1 Wake-up Pin 1-2 (ingeschakeld)

42 JBT1 CMOS Clear

40 JPES Energiebesparingsvoorzienin
g

Pin 2-3 (uitgeschakeld)

13,14 JI2C1/JI2C2 SMB-naar-PCI-slots

17 JPG1 Geïntegreerde VGA 
inschakelen

Pin 1-2 (ingeschakeld)

11,12 JPL1/JPL2 LAN1/LAN2 inschakelen Pin 1-2 (ingeschakeld)

24 JPT1 TPM inschakelen Pin 1-2 (ingeschakeld)

10 JPB BMC-jumper Pin 1-2 (ingeschakeld)

X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V headers/connectoren

Nummer Connector Omschrijving

4,16 COM1/COM2 COM1/2 seriële aansluiting headers
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Kenmerken van het moederbord

33,32,27,23,7 Ventilatoren 1~5 Systeem/CPU ventilatorheaders

34 Diskette Diskettestationconnector

5 JAR Alarmreset

30 JD1 Luidsprekerheader (pin 3/4: intern, 1~4: extern)

28 JF1 Header frontpaneelbediening

41 JL1 Header inbraak chassis

29 JLED Header LED-indicator voeding

37 JPW1 24-pins ATX-hoofdvoedingsconnector (vereist)

36 JPW2 +12V 8-pins CPU-voedingsconnector (vereist)

1 TB/muis Toetsenbord/muisconnectoren

8,9 LAN1~LAN2, Gigabit Ethernet (RJ45) poorten (LAN1/LAN2)

21 I-SATA 0~5 SATA-poorten (X8SIL heeft 4 SATA-poorten)

2 IPMI IPMI LAN-poort (alleen X8SIL-F)

35 JPI2C PWR-voeding (I2C) systeembeheerbus 

31 SPKR1 Interne luidspreker/zoemer

25 T-SGPIO-0/1 Seriële IO-headers voor algemene doeleinden 
(voor SATA)

3,20 USB0/1, USB 2/3 Backplane USB 0/1, frontpaneel toegankelijk USB 
2/3

19 USB 4 USB-connector type A

18 USB 10/11 Frontpaneel USB-header (alleen X8SIL-F)

22 DOM PWR Voedingsconnector Disk-On-Module (DOM)

39 JTPM Header Trusted Platform Module (TPM)

6 VGA Geïntegreerde videopoort

X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V LED-indicatoren

Nummer LED Omschrijving Kleur/toestand Status

26 LE4 LED-indicator geïntegreerde Groen: continu Voeding aan

15 LE7 LED IPMI Heartbeat (alleen Geel: IPMI: normaal

CPU Eén Intel Xeon 3400 serie processor in een LGA1156-
aansluiting.

Geheugen Vier (4) 240-pins, DDR3 SDRAM DIMM-aansluitingen met 
ondersteuning van maximaal 16 GB UDIMM of maximaal 32 GB 
RDIMM-geheugen (alleen ECC/DDR3 1333/1066/800 MHz 
geheugen.) 

Ondersteunt tweekanaals geheugenbus

DIMM-grootten

UDIMM 1 GB, 2 GB en 4 GB

RDIMM 1 GB, 2 GB, 4 GB en 8 GB

Chipset Intel 3420 chipset (X8SIL-F/X8SIL-V)

Intel 3400 chipset (X8SIL)

Uitbreidingsslots Twee (2) PCI Express 2.0 (x8) slots
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Eén (1) PCI Express x4 (x8) slot

Eén (1) 32-bits PCI 33 MHz slot

Geïntegreerd 
videosysteem

Matrox G200eW

Netwerkaansluitingen Twee Intel 82574L Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet-
controllers voor LAN 1- en LAN 2-poorten.

Twee (2) RJ-45 connectoren op het IO-paneel aan de achterkant 
met LED's voor verbinding en activiteit

Eén Realtek RTL8201N PHY ter ondersteuning van IPMI 2.0 
(alleen X8SIL-F)

I/O-apparaten SATA-aansluitingen (alleen X8SIL-F/X8SIL-V)

SATA-poorten Zes (6)

RAID (Windows) RAID 0, 1, 5, 10

RAID (Linux) RAID 0, 1, 10

SATA-aansluitingen (alleen X8SIL)

SATA-poorten Vier (4)

Geïntegreerde IPMI 2.0 (alleen X8SIL-F)

IPMI 2.0 ondersteund door WPCM450 server BMC

Diskettestation

Eén (1) interface voor diskettestation (tot max. 1,44 MB)

USB-apparaten (alleen X8SIL)

Twee (2) USB-poorten op het IO-paneel aan de achterkant

Twee (2) USB-headerconnectoren voor toegang aan de voorkant 

Eén (1) interne connector type A

I/O-apparaten
(vervolg)

USB-apparaten (alleen X8SIL-F/X8SIL-V)

Twee (2) USB-poorten op het IO-paneel aan de achterkant

Vier (4) USB-headerconnectoren voor toegang aan de voorkant

Eén (1) interne connector type A

Toetsenbord/muis

PS/2 toetsenbord/muis-poorten op de I/O-backplane

Seriële (COM) poorten

Twee (2) Fast UART 16550-aansluitingen: één 9-pins RS-232-
poort en één header

Super I/O

Winbond Super I/O 83627DHG-P

BIOS 32 Mb SPI AMI BIOS SM Flash BIOS

DMI 2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0/2.0/3.0, USB-toetsenbord en 
SMBIOS 2.5

Voedingsconfiguratie ACPI/ACPM energiebeheer

Uitschakelmechanisme hoofdschakelaar

Toetsenbord activeren vanuit Soft-Off

Interne/externe modem ring-on

Inschakelmodus voor herstel voeding
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Pc-statusbewaking Bewaking CPU

Geïntegreerde spanningsbewaking voor CPU core, +3,3V, +5V, 
+/-12V, +3,3V Stdby, +5V Stdby, VBAT, HT, geheugen, chipset

CPU regelaar 3-fasen schakelspanning

LED en bediening oververhitting CPU/systeem

Ondersteuning thermische activering CPU

Ondersteuning thermische monitor 2 (TM2)

Ventilatorregeling

Bewaking ventilatorstatus met firmware 4-pins PWM (Pulse 
Width Modulation) ventilatortoerentalregeling

Stille ventilatortoerentalregeling

Systeembeheer Ondersteuning PECI (Platform Environment Configuration 
Interface) 2.0

Systeembronwaarschuwing via Supero Doctor III

SuperoDoctor III, Watch Dog, NMI

Header en idetectie inbraak chassis

CD-hulpprogramma's BIOS flash-upgradeprogramma

Drivers en software voor Intel 3400/3420 chipsetprogramma's

Overige ROHS 6/6 (volledige conformiteit, loodvrij)

Afmetingen Micro ATX-behuizing, 24,4 cm x 24,4 cm

CD-hulpprogramma's BIOS flash-upgradeprogramma

Drivers en software voor Intel 3400/3420 chipsetprogramma's

Overige ROHS 6/6 (volledige conformiteit, loodvrij)

Afmetingen Micro ATX-behuizing, 24,4 cm x 24,4 cm
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Afbeelding 1.2 Blokschema

Opmerking: dit is een algemeen blokschema, dat mogelijk niet exact de voorzieningen op uw 
moederbord weergeeft. Raadpleeg de pagina's Kenmerken van het moederbord voor de 
feitelijke specificaties van elk moederbord.

A.2 Chipset - overzicht
DE X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V ondersteunt de Intel Xeon 3400 serie processoren. Het X8SIL/
X8SIL-F/X8SIL-V moederbord is gebaseerd op de functionaliteit en de mogelijkheden van de 
Intel 3400 chipset (één chip). Het biedt de prestaties en voorzieningen die vereist zijn voor 
systemen op basis van één processor, met configuratieopties die zijn geoptimaliseerd voor 
serverplatforms op instapniveau. Dankzij de zeer snelle Direct Media Interface (DMI) in de 
Intel 3400/3420 chipset biedt het X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V moederbord een zeer snelle DMI 
voor echte isochrone (chip-naar-chip) communicatie met de processor. Hierdoor kan de 
X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V een snelheid van 10 Gb/s bereiken bij software-transparante 
gegevensoverdracht in elke richting, beter dan vergelijkbare systemen. De X8SIL/X8SIL-F/
X8SIL-V beschikt ook over een TCO-timer (om het systeem in staat te stellen zich te herstellen 
van een software/hardwareblokkering), ECC-foutenrapportage, functie-uitschakeling en 
inbraakdetectie.

Kenmerken van de Intel 3400/3420 chipset
– Direct Media Interface (overdracht tot max. 10 Gb/s, full duplex)
– Intel Matrix Storage Technology en Intel Rapid Storage Technology
– Dubbele NAND-interface
– Ondersteuning van Intel I/O Virtualization (VT-d)
– Ondersteuning van Intel Trusted Execution Technology
– PCI Express 2.0-interface (tot max. 5,0 GT/s)
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– SATA-controller (tot max. 3G/s)
– Advanced Host Controller Interface (AHCI)

A.3 Pc-statusbewaking
In dit gedeelte worden de voorzieningen beschreven van de PC-statusbewaking van de X8SIL/
X8SIL-F/X8SIL-V. Deze voorzieningen worden ondersteund door een geïntegreerde System 
Hardware Monitor-chip.

Herstel na wegvallen netvoeding
Het BIOS bevat een instelling om te bepalen hoe het systeem reageert wanneer de netvoeding 
naar het systeem wegvalt en weer wordt hersteld. U hebt twee opties: het systeem blijft 
uitgeschakeld (in dat geval moet u het weer inschakelen met de aan/uit-schakelaar), of het 
gaat automatisch terug naar de ingeschakelde toestand. Raadpleeg de instelling Regeling bij 
wegvallen netvoeding in het BIOS-hoofdstuk van deze handleiding voor wijziging van deze 
instelling. De standaardinstelling is Laatste toestand.

Geïntegreerde spanningsbewaking 
De geïntegreerde spanningsbewaking scant continu de volgende spanningen: CPU core, 
+3,3V, +5V, +/-12V, +3,3V Stdby, +5V Stdby, VBAT, HT, geheugen, chipset. Als een spanning 
onstabiel wordt, wordt er een waarschuwing gegeven of wordt er een foutmelding naar het 
scherm gestuurd.  Gebruikers kunnen de drempelwaarden voor de spanningen aanpassen om 
de gevoeligheid van de spanningsbewaking te definiëren met behulp van SD III.

Bewaking ventilatorstatus met software
De pc-statusbewaking kan de RPM-status van de koelventilators controleren via Supero 
Doctor III.

LED en bediening oververhitting CPU 
Deze voorziening is beschikbaar wanneer de gebruiker de waarschuwingsfunctie voor 
oververhitting van de CPU in het BIOS inschakelt. Hierdoor kan de gebruiker een 
oververhittingstemperatuur definiëren. Wanneer de temperatuur deze vooraf gedefinieerde 
drempelwaarde voor oververhitting bereikt, wordt thermische activering van de CPU 
geactiveerd. Er wordt een signaal naar de zoemer gestuurd en tegelijkertijd wordt de CPU-
snelheid verlaagd.

A.4 Instellingen voor voedingsconfiguratie
In dit gedeelte worden de voorzieningen van het moederbord beschreven die betrekking 
hebben op voeding en voedingsinstellingen. 

Langzaam knipperende LED voor indicator ruststand
Wanneer de CPU overgaat op de ruststand, begint de voedings-LED op het chassis te 
knipperen ten teken dat de CPU zich in de ruststand bevindt. Wanneer de gebruiker op een 
willekeurige toets drukt, wordt de ruststand van de CPU beëindigd en stopt de LED-indicator 
automatisch met knipperen en blijft deze branden.

BIOS-ondersteuning voor USB-toetsenbord
Als het USB-toetsenbord het enige toetsenbord in het systeem is, werkt het tijdens het 
opstarten van het systeem als een normaal toetsenbord.

Uitschakelmechanisme hoofdschakelaar
Bij gebruik van een ATX-voeding kan de aan/uit-knop functioneren als een 
systeemopschortingsknop. Wanneer de gebruiker op de aan/uit-knop drukt, gaat het systeem 



1200 Series IP Video Storage System  Bijlage | nl 21

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Installatiehandleiding DOC | V1 | 2010.08

over op de SoftOff-toestand. De monitor wordt opgeschort en de harde schijf gaat langzamer 
draaien.  Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het volledige systeem weer te activeren. 
Tijdens de SoftOff-toestand voorziet de ATX-voeding het systeem van voeding om het 
benodigde schakelsysteem gereed te houden. Als het systeem niet meer werkt en u de 
voeding wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop 4 seconden lang ingedrukt. De voeding 
wordt uitgeschakeld en het moederbord krijgt geen voeding meer.

A.5 Voeding
Zoals voor alle computerproducten geldt, is een stabiele voedingsbron noodzakelijk voor een 
correcte en betrouwbare werking. Dit is nog belangrijker bij processoren met een hoge CPU-
kloksnelheid van 1 GHz of meer.
De X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V ondersteunt ATX12V standaardvoedingen. Hoewel de meeste 
voedingen in het algemeen voldoen aan de specificaties die door de CPU worden vereist, zijn 
sommige voedingen niet geschikt. Een voedingsstroom van 2 Amp op een 5V stand-byrail 
wordt dringend aanbevolen. 
U wordt dringend aanbevolen een hoogwaardige voeding te gebruiken die voldoet aan de 
ATX12V standaardvoedingsspecificatie 1.1 of hoger. Het is tevens vereist om de 12V 8-pins 
voedingsaansluiting (JPW2) te gebruiken voor adequate voeding. In gebieden waar sprake is 
van ruis in de voedingsleidingen, kunt u een lijnfilter installeren om de computer af te 
schermen tegen ruis. Het verdient aanbeveling tevens een overspanningsbeveiliging te 
installeren om problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door spanningspieken.
De DLA-serie heeft geen functie voor vaststelling van het voortijdig defect raken van een 
voeding. De voeding heeft een LED die “OK” of “storing” aangeeft door middel van de kleur 
groen of oranje voor de respectievelijke status. Wanneer de voeding niet werkt, is de LED 
oranje. Wanneer de voeding correct werkt, is de LED groen.

A.6 Super I/O
De Super I/O-chip heeft een aantal schijfadapterfuncties, waaronder een 
diskettestationcontroller die compatibel is met de industrienorm 82077/765, een 
dataseparator, een precompensatiecircuit voor schrijven, decoderingslogica, 
gegevenssnelheidselectie, een klokgenerator, logica voor schijfinterfacebesturing en 
interrupt- en DMA-logica. Doordat een breed scala van functies is geïntegreerd op de Super I/
O, zijn er veel minder componenten nodig voor de interface met diskettestations. De Super I/
O ondersteunt twee 360 K, 720 K, 1,2 M, 1,44 M of 2,88 M diskettestations en 
gegevensoverdrachtsnelheden van 250 Kb/s, 500 Kb/s en 1 Mb/s.
Daarnaast heeft de Super I/O twee zeer snelle, 16550-compatibele seriële 
communicatiepoorten (UART's). Elke UART heeft een 16-bytes FIFO voor zenden/ontvangen, 
een programmeerbare baudrategenerator, de mogelijkheid van volledige modembesturing en 
een processoronderbrekingssysteem. Beide UART's ondersteunen zowel normale snelheden, 
met een baudrate van max. 115,2 Kbps, als geavanceerde snelheden met baudrates van 250 K, 
500 K of 1 Mb/s, voor snellere modems.
De Super I/O heeft functies die voldoen aan de ACPI (Advanced Configuration and Power 
Interface), waaronder ondersteuning van traditioneel energiebeheer en ACPI-energiebeheer 
via een SMI- of SCI-functiepin. Verder zorgt het automatische energiebeheer voor een 
vermindering van het stroomverbruik. 
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A.7 iSCSI-ondersteuning
Het X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V ondersteunt het internetprotocol iSCSI. iSCSI is een IP-
netwerkstandaard die dient om gegevensopslag te koppelen en te beheren en om gegevens 
over lange afstanden uit te wisselen via het internet en particuliere intranets. iSCSI kan 
worden gebruikt voor de overdracht van gegevens via LAN's (local area networks), WAN's 
(wide area networks) of het internet. iSCSI maakt het opslaan en opvragen van gegevens 
onafhankelijk van locatie mogelijk. 
iSCSI stelt clients in staat om SCSI-commando's te geven aan SCSI-opslagapparaten op 
afstand en stelt gegevenscentra in staat opslagapparaten op afstand onder te brengen in 
opslag-arrays, waardoor het lijkt alsof lokale schijven zijn aangesloten op hostservers. In 
tegenstelling tot glasvezelnetwerken, waarvoor speciale kabels nodig zijn, kan iSCSI lange 
afstanden overbruggen via bestaande netwerken. 
Bij het X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V moederbord wordt iSCSI ondersteund op LAN 1. Dit kan 
worden ingeschakeld via het BIOS: Advanced => PCI/PnP Configuration => Onboard LAN1 
Option ROM Select.

A.8 Overzicht van de Nuvoton BMC-controller
De Nuvoton WPCM150 is een gecombineerde Baseboard Management Controller en een 2D/
VGA-compatibele Graphics Core met PCI-interface, virtuele media en toetsenbord en een 
KVMR-module (Keyboard/Video/Mouse Redirection).
De WPCM150 is via een PCI-interface verbonden met het hostsysteem voor communicatie met 
de graphics core. Hij ondersteunt USB 2.0 en 1.1 voor emulatie op afstand van toetsenbord/
muis/virtuele media. Ook is er een LPC-interface voor de besturing van Super I/O-functies en 
verbinding met het netwerk via een externe Ethernet PHY-module of gedeelde NCSI-
verbindingen.
De Nuvoton BMC communiceert met geïntegreerde componenten via zes SMBus-interfaces, 
ventilatorbesturing, PECI-bussen (Platform Environment Control Interface) en T-SGPIO-
poorten (General Purpose I/O). 
Andere voorzieningen zijn:
– Eén X-Bus parallelle interface voor uitbreiding van I/O-aansluitingen
– Drie ADC-ingangen, analoge en digitale videouitgangen
– Twee seriële aansluitingen voor boundary scan en debuggen
In deze productserie worden twee verschillende versies van de Nuvoton BMC-chip gebruikt. 
De Nuvoton WPCM150 (fabrikant P/N WPCM150GA0BX5) die alle hiervoor beschreven 
voorzieningen bevat, is de chip die is geïnstalleerd in het X8SIL-moederbord.  Een andere 
versie, de Nuvoton WPCM450 (fabrikant P/N WPCM450RA0BX) heeft ook alle hiervoor 
beschreven voorzieningen, plus ondersteuning van IPMI 2.0. Deze chip is geïnstalleerd in de 
X8SIL-F- en X8SIL-V-modellen.  IPMI wordt echter alleen ondersteund op het X8SIL-F-
moederbord.
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