Fejlsøgning signallinie grav - standplads

Forklaring på enheder:

Forudsætning:

Skud affyres
Ingen markering

Anlægget skal være startet op og
monitorerne virker som de skal.

Gælder
dette alle
skiver?

Ja

Lyser signal
LED på
SDU/Server
konstant?

Ja

Er grav
tilkoblet
og tændt?

SDU: Signal Distribution Unit Centralenhed
på standplads. 2 typer, en med og en uden
diskettestation. Altid med ekstern
strømforsyning.

Skift den aktuelle skive
til en anden
skiveelektronik for at
se om problemet er
skive eller
skiveelektronik.
Reparere skive eller
send skiveelektronik til
reparation.

Nej

Server: Ældre centralenhed på standplads.
Med diskettestation og intern strømforsyning.
Gravserver: Skiveelektronik som styrer
kommunikationen med standplads. Altid den
enhed som er nærmest strømforsyning i
graven

Prøv at kortslutte ben 1 og
2 på signallinie til graven
på SDU/Server

Ja

Slukker LED
på
SDU/Server

Nej

Nej

Nej

SDU/Server defekt. Sendes
til reparation.

Nej

Brud på signal linie grav –
standplads.
Repareres

Ja

Prøv at kortslutte ledning 1
og 2 på signalkablet i
graven.
SDU/Server skal være
tilsluttet

Tænd for og tilkobl grav

Blinker signal
LED på
SDU/Server når
der skydes?

Nej

Slukker LED
på
SDU/Server

Kobl SDU/server fra signal
linie til grav

Ja
Ja
Tænder
signal LED
på
SDU/server?
Blinker signal LED
på SDU/server
selvom der ikke
skydes efter at opstart
er færdig?

Defekt Gravserver/
Gravforsyning.
Sendes til reparation

Ja

Kobl SDU/server til linien
igen.
Kobl linien fra i graven.

Ja

Fejl på kommunikation.
Kvittering modtages ikke
på sendte data. SDU eller
gravserver defekt

SDU/server defekt.
Sendes til reparation.

Nej

Nej

Lyser signal
LED på
SDU/server

Kortslutning på linie
standplads – grav.
Repareres.

Nej

Ja

Starter
skiveelektronik
korrekt op?

Verificeres ved at se på at
blinket fra de grønne
temperatur dioder på
skiveelektroniken går fra
hurtige blink til
langsommere 50/50 blink,
få sekunder efter opstart af
grav. Korrekt blink tyder
på ok kommunikation
lokalt i graven.

Ja

Nej

Gravpower

Er graven
udstyret med
gravpower eller
gravserver?

Gravserver

Flyt skiveelektronikken længst fra
strømforsyning til pladsen for
gravserver. Omkonfigurer denne til
gravserver. Start anlægger op på ny.

Gravpower og muligvis
skiveelektronik skal repareres.
Hvis der er mistanke om
overspænding er hele graven
sandsynligvis defekt.
Repareres.
Prøv at skyde igen. Start
evt. på proceduren igen.

Ja

Starter alle
tilbageværende
skiveelektronik
korrekt op?

Nej

Sandsynligvis er hele
graven defekt. Muligvis på
grund af overspænding.
Sendes til reparation.

