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SE

Bruksanvisning
SES-loggern är ett kompakt, handhållet och en-
kanaligt instrument för insamling av vibrationsdata. 
Den används tillsammans med appen ReSES 
Communicator installerad på en mobiltelefon eller 
läsplatta för iOS eller Android. 
Appen ReSES Communicator överför insamlad data 
från loggern till den molnbaserade plattformen 
ReSES.net. I appen kan sedan användaren se 
information om den uppladdade mätdatan, larmnivåer 
och mätpunkter mm.

Det är viktigt att läsa och förstå denna 
bruksanvisning innan SES-loggern skall 
användas. Felaktig användning kan orsaka 
personskada och/eller skada SES-loggern.

Relianeering förbehåller sig rätten för eventuella fel i text eller bilder 
och nödvändiga förändringar i teknisk data. Om ni har några frågor 
kring eventuella tekniska problem, vänligen kontakta vår support. 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Säkerhetsinstruktioner
• SES-loggern får endast användas tillsammans 

med en accelerometer (IEPE) 100mV/g och 
anslutas till SES-loggern med BNC-kontakt

• SES-loggern får endast laddas med en Micro 
USB-kabel

• SES-loggern får inte skruvas isär. 
• Inga garantier gäller om SES-loggern varit 

isärtagen
• SES-loggern får ej användas eller förvaras i heta/

fuktiga, explosiva eller brandfarliga miljöer eller i 
närheten av starka magnetiska fält

• Relianeering frånsäger sig allt ansvar för annan 
användning än beskrivet i denna bruksanvisning 
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Förpackningsinnehåll

1. SES-logger komplett kit (HW-SES-KIT01)
• 1 st HW-SES-01, SES-logger instrument
• 1 st HW-SES-AC, Accelerometer 100mV/g
• 1 st HW-SES-BM, Kabel BNC till MIL
• 1 st RQ-A, Adapter till mätnippel
• 5 st RQ-S, Mätnippel
• 5 st RQ-T, RFID taggar
• 1 st HW-SES-BAG, Instrumentväska
• 1 st Bruksanvisning

eller

2. SES-logger (endast logger) 
• 1 pc HW-SES-01, SES-logger instrument
• 1 pc Bruksanvisning  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Funktioner, SES-logger

1. SES-logger knapp
2. LED-ring
3. Batteriindikator
4. WiFi och väntande filöverföring
5. RFID-taggindikator
6. BNC-kontakt
7. Stabiliseringsindikator
8. Systemindikator
9. Micro USB-kontakt (endast för laddning)
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SES-loggern läser in och lagrar 3 sekunder med 
vibrationsdata. Loggern är konstruerad för IEPE- 
sensorer (ICP®) med 100mV/g känslighet. LED-
ringen indikerar pågående funktioner och status och 
loggern vibrerar för haptisk återkoppling.
När mätningar lagrats i loggern, söker den automatiskt 
efter en mobil enhet varannan minut för att överföra 
filerna. När all data är överförd raderas filerna.

1. SES-logger knapp (På/Av/Mät/Filöverföring)
-Slå På: Tryck och håll knappen 3 sek, LED-ringen 
(2) tänds upp i vitt och loggern vibrerar.
-Stäng Av: Tryck och håll knappen 3 sek, LED-
ringen (2) slocknar och loggern vibrerar. Loggern 
stänger av sig om den inte används under 5 min.
-Mät: Tryck på knappen för att mäta (fungerar 
endast om en RFID-tagg är skannad och sensor 
är inkopplad)
-Filöverföring: Dubbeltryck på knappen för att 
initiera direkt filöverföring (kräver lagrad 
vibrationsdata och tillgång till en mobil enhet)

2. LED-ring (ljusåterkoppling)
-Alla LED tänds med vit färg vid uppstart och lyser 
konstant under standby
-Alla LED tänds upp med blå färg enligt klockan 
under datainsamling med start kl 1
-Alla LED blinkar grönt när vibrationsdata samlats 
in och lagrats
-Alla LED blinkar rött om ingen data samlats in och  
återgår sedan till att lysa vitt (standby)

Simple - Easy - Smart �6



3. Batteriindikator
-Gul: Behöver laddas
-Röd: Låg batterinivå
Under laddning (micro USB-kabel inkopplad)
-Grön: Fulladdad
-Gul: Medium batterinivå

4. WiFi och väntande filöverföring
-Gul: Vibrationsdata lagrad i loggern, väntande 
filöverföring (sker automatiskt varannan minut)
-Blå: Loggern söker efter en mobil enhet
-Blå blinkande: Data överförd, om datan överförs 
korrekt blinkar alla LED grönt, loggern vibrerar och 
återgår till att lysa vitt.

5. RFID
-Grön: RFID tagg skannad, lyser grönt i 5 sek, 
logger är klar för mätning.

6. BNC-kontakt
-För IEPE sensorer med känslighet 100mV/g

7. Stabiliseringindikator
-Blå: Blinkar blå i 3 sek under stabilisering av 
sensorn (när knappen påverkas för att mäta)

8. Systemindikator
-Röd: Felindikering

9. Micro USB-kontakt
-För laddning av loggern
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Förberedelse för datainsamling (mätning)

Koppla sensorn till loggern. 
BNC-kontakten på sensorns 
kabel kopplas till loggerns 
BNC-kontakt (6).
Skruva fast RQ-A 
snabbkopplingsadapter på 
sensorn och dra åt ordentligt 
med handkraft. RQ-A 
används som snabbkoppling 
till mätnipplarna.

Montera mätnipplar (RQ-S) och RFID-taggar (RQ-T) 
på maskinerna som skall mätas enligt schema från 
Relianeering. För detaljerade instruktioner om hur 
montering skall utföras, se separat manual, “RQ- 
Installationsguide”

Datainsamling (mäta)
1. Starta loggern, säkerställ att 

sensorkabeln är ordentligt kopplad till 
BNC-kontakten.

2. Skruva fast sensorn med 
snabbkopplingen (RQ-A) på mätnippeln 
med ett halvt varv. Säkerställ att sensorn sitter 
ordentligt.
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3. Skanna RFID-taggen vid mätpunkten genom att 
hålla loggern nära taggen. RFID LED 
(5) lyser grönt och loggern vibrerar.

4. Tryck på knappen (1) medans RFID 
lyser grön i 5 sek, loggern vibrerar och 
stabiliseringsindikatorn (7) lyser blå. 
Efter några sekunder tänds LED-
ringen upp i blått enligt klockan, 1-12. Om 
knappen ej påverkas återgår loggern till standby, 
LED-ring lyser vitt. För att mäta, skanna RFID-
tagg igen.

5. Om mätningen lyckas tänds LED-ringen upp i 
grönt och loggern vibrerar. Därefter återgår den till 
standby, LED-ring lyser vitt men WiFi och 
väntande filöverföring (4) lyser gul.
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Funktioner, ReSES Communicator
Filöverföring från loggern till ReSES.net sker med en 
mobil enhet med appen ReSES Communicator 
installerad.

1. Dashboard (huvudfönster)
2. Blå förloppsindikator (dataöverföring, mobil 

enhet till molnet)
3. Gul förloppsindikator (mottagning av data, SES-

logger till mobil enhet)
4. WiFi indikator för mobil enhet (AV när 

internetdelning är påslagen) 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5. Tidsindikator för dataöverföring till ReSES.net 
(ett segment motsvarar 1 minut, totalt 5 min)

6. Hastighetsindikator för access till ReSES.net
7. Internetdelning för mobil enhet (behöver vara PÅ 

för kommunikation mellan logger och mobil enhet)
8. ReSES.net access (inloggning, sites, maskiner, 

översikt mätpunkter etc.)
9. Kommunikationslogg (dataöverföring mellan 

logger, mobil enhet och molnet)

Konfigurera din mobila enhet
1. Ladda ner och installera appen ReSES 

Communicator (gratis) på din mobila enhet
2. Aktivera internetdelningen på din mobila enhet
3. Konfigurera internetdelningen enligt 

instruktionerna för din mobila enhet och sätt 
lösenordet till: reses638 
Namnet på nätverket kan välja godtyckligt. 
Loggern behöver vara i närheten av din mobila 
enhet.
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Överför data till din mobila enhet
1. Aktivera internetdelning på din mobila enhet
2. Starta ReSES Communicator App
3. Om loggern innehåller lagrad data försöker den 

automatiskt koppla upp sig till din mobila enhet 
varannan minut för att föra över filerna. WiFi och 

väntande filöverförings-indikatorn 
lyser blått, se bild till vänster. När 
kommunikationen är upprättad 
vibrerar loggern och den överför 
datan. När all data är överförd 
blinkar LED-ringen grönt och 
övergår sedan till att lysa vitt. 

4. För att initiera direkt filöverföring, tryck två gånger i 
rad på knappen (dubbelklicka). WiFi och väntande 
filöverförings-indikatorn lyser blått och loggern 
söker efter en mobil enhet att kommunicera med 
för filöverföring.

Överför data till ReSES.net
1. Öppna appen ReSES Communicator på din 

mobila enhet, säkerställ att den har uppkoppling till 
nätverket. Appen sänder automatiskt mottagen 
data var femte minut. 

2. För att initiera direkt överföring av data till molnet, 
dubbelklicka i området vid den blå 
förloppsindikatorn i dashboard-fönstret.
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ReSES.net access
Appen ReSES communicator ger användaren 
information om mätpunkterna så snart datan är 
överförd till molnet. Information tillgänglig i appen 
ReSES communicator:
- generell status på din anläggning
- mätpunkter i alarm och försenade mätningar
- en bild av maskinen (Functional Location) inklusive  

drivlina
- uppmätt vibrationsvärde på dina mätpunkter per 

maskin (Hastighet mm/s 10-1kHz) ISO10816
- trend per maskin
- komplett lista på maskiner som skall mätas, om de 

är mätta eller försenade och hur många mätpunkter 
per maskin som är försenade

Skötsel
SES-loggern och sensorn är instrument avsedda för 
precisionsmätningar. Det är därför viktigt att hantera 
instrumentet och sensorn med varsamhet. 
Vid rengöring, använd en ljummen fuktad mjuk trasa. 
Använd endast skonsamma rengöringsmedel. Starka 
rengöringsmedel, lösningsmedel eller motsvarande 
FÅR EJ användas. 
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Avfallshantering
När du skall göra dig av med din SES-logger skall 
detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur 
du skall gå tillväga, kontakta din kommun.

Felsökning
Om loggern inte startar eller om systemindikatorn 
lyser rött kan detta eventuellt åtgärdas genom att 
testa de olika åtgärderna enligt nedan.
Loggern startar inte:
1. Säkerställ att batteriet är laddat. Batteriindikatorn 

skall lysa grönt, gult eller rött under laddning.
2. Om loggern fortfarande inte startar, återställ 

loggern genom att trycka och hålla inne knappen i 
10 sekunder.

Systemindikatorn lyser rött:
1. Återstarta loggern
2. Säkerställ att sensorkabeln är ordentligt kopplad 

till BNC-kontakten. 
3. Kolla efter skador på sensorkabel eller sensorn. 

Byt ut om den är skadad.

Om ingen av ovan åtgärd hjälper, kontakta vår 
tekniska support.
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Teknisk specifikation
• Ingång - BNC koppling
• ICP® accelerometer 100mV/g 
• 24-bit ADC
• Samplingsfrekvens 44.1 kHz 
• Dynamiskt område över 105 dB 
• Mätområde ± 50g 
• Samplingslängd 3 s 
• WiFi och Bluetooth® 
• RFID-läsare
• Lagringskapacitet upp till 10.000 mätningar
• Li-ion batteri 2000 mAh 
• Li-ion backupbatteri för inbyggd klocka 
• Micro USB kontakt för laddning (5 VDC)
• Användningsmiljö -20 to +50 °C
• Förvaringsmiljö -20 to +45 °C (<1 month)
• Storlek: 70×130×35 mm, Vikt: 150 g
• Tid per mätpunkt ca 10 s
• CE-märkt
• FCC-förenlig
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EN

Instruction manual
The SES-logger is a compact handheld single-
channel vibration data collector. It can be used 
together with the app ReSES Communicator installed 
on a mobile device, tablet or telephone, with Android 
and iOS.
The app ReSES Communicator transfer the collected 
data to the cloud based platform ReSES.net and 
returns data to the app as information to the user.

It is important to read and understand this 
instruction manual before using the SES-
logger. Incorrect use might cause personal 
harm and/or damage to the SES-logger.

Relianeering reserve the right for any errors in text or images and 
any necessary changes made to technical data. If you have any 
questions regarding technical problems, please contact our support. 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Safety instructions
• The SES-logger must only be used with an 

accelerometer (IEPE) 100mV/g and connected to 
the logger with a BNC connector

• The SES-logger must only be charged with a 
Micro USB-cable

• The SES-logger must not be disassembled
• No guarantee is valid if the logger has been 

disassembled
• The SES-logger must not be used or stored in hot/

humid, explosive or flammable environments or 
close to strong magnetic fields

• Relianeering take no responsibility for any other 
use than described in this manual
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Package contents

1. SES-logger delivery package (HW-SES-KIT01)
• 1 pc HW-SES-01, SES-logger instrument
• 1 pc HW-SES-AC, Accelerometer 100mV/g
• 1 pc HW-SES-BM, BNC to MIL cable
• 1 pc RQ-A, Adapter sensor to stud
• 5 pcs RQ-S, Studs
• 5 pcs RQ-T, RFID tags
• 1 pc HW-SES-BAG, Instrument carry bag
• 1 pc Instruction manual

or

2. SES-logger (spare)
• 1 pc HW-SES-01, SES-logger instrument
• 1 pc Instruction manual  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Functions, SES-logger

1. SES-logger button
2. LED ring
3. Battery indicator
4. WiFi and pending file transfer
5. RFID tag indicator
6. BNC connector
7. Settling indicator
8. System indicator
9. Micro USB port (for charging only)
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The SES Logger is a data recorder that records 3 sec 
of vibration data. The logger is designed for IEPE 
sensors (ICP®) with 100 mV/g sensitivity. The LED-
ring indicates operations and statuses and the logger 
vibrates for haptic feedback. 
When measurements are stored in the logger, it 
automatically search for a mobile device every 2 
minutes to transfer the files. When all files are 
transferred, the logger empty its memory.

1. SES-logger button (On/Off/Measure/File transfer)
-Turn On: Press and hold the button for 3 sec, 
LED-ring (2) light up in white and logger vibrates.
-Turn Off: Press and hold the button for 3 sec, 
LED-ring (2) goes out and logger vibrates. Logger 
shuts down automatically after 5 min if not used.
-Measure: Press the button to initialise a 
measurement (works only if an RFID tag is 
scanned and sensor is connected).
-File transfer: Double click to initiate immediate 
file transfer (requires stored data and connection 
to a mobile device)

2. LED-ring (illuminating feedback, 12 LEDs)
-All LED lights up in white when started (idle 
mode)
-All LED lights up clockwise in blue during data 
recording starting from 1 o’clock
-All LED flashes green if data was successfully 
recorded and stored
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-All LED flashes red if no data was recorded and 
goes back to white (idle mode)

3. Battery indicator
-Yellow: Needs to be charged
-Red: Low battery level
When charging
-Green: Fully charged
-Yellow: Medium battery level

4. WiFi and pending file transfer
-Yellow: Vibration data stored on the logger, 
pending file transfer (automatically every 2 min)
-Blue: Logger search for a mobile device
-Blue flashing: Data is transferred, if successfully 
transferred, all LED flash in green, logger vibrates 
and WiFi LED goes white.

5. RFID
-Green: RFID tag is scanned, lights green for 5 
sec, logger is ready for measurement.

6. BNC-connector
-For any IEPE sensor with sensitivity 100mV/g

7. Settling indicator
-Blue: Flash in blue for 3 sec during settling of 
sensor (when button is pressed to measure)

8. System indicator
-Red: Indicates an error

9. Micro USB-port
-For charging of the logger
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Prepare for data collection (measurement)

Connect the sensor to the 
logger, use the BNC sensor 
cable and connect to the 
logger sensor connector (6).

Screw the RQ-A quick 
connector adaptor on the 
sensor and tighten it gently. 
The RQ-A is used for quick 
connect to the studs.

Mount the studs (RQ-S) and RFID tags (RQ-T) on the 
machines to be measured according to a scheme 
provided by Relianeering. For detailed instruction of 
how to mount the studs and tags, see separate “RQ- 
installation manual”.

Collect data (measure)
4. Start the logger, make sure the sensor 

cable is properly connected to the 
logger BNC.

5. Connect the sensor with the quick 
connector adaptor (RQ-A) to the quick 
connect stud (RQ-S) on the measurement point 
using a half turn. Secure the sensor is locked to 
the stud.
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6. Scan the RFID tag on the 
measurement point by placing the 
logger near the tag. TAG indicator 
turns green and logger vibrates.

7. Press the button while the TAG 
indicator is green (5 sec), logger 
vibrates and settling indicator turns 
blue. After some seconds, LED lights 
up clockwise, 1-12, in blue. If not 
pressed, the TAG indicator goes white 
and needs to be scanned again.

8. If measured signal is recorded and ok 
all LED´s flash in green, logger vibrates and goes 
into idle mode. WiFi indicator become yellow and 
the other LED´s turns white.
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Functions, ReSES Communicator
The data transfer from the logger to ReSES.net is 
done by a mobile device with the app ReSES 
Communicator installed.

1. Dashboard (main window)
2. Blue progress bar (sending data, mobile device 

to cloud)
3. Yellow progress bar (receiving data from SES 

logger to mobile device)
4. WiFi indicator for mobile device (OFF when the 

hotspot is ON) 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5. Time indicator for sending data to ReSES.net 
(one segment is one minute, 5 min total)

6. Speed indicator for access to ReSES.net
7. Hotspot indicator for mobile device (needs to be 

ON for communication between logger and mobile 
device)

8. ReSES.net access (login, sites, machines, 
measurement point overview etc.)

9. Communication log (data transfer log between 
logger, mobile device and cloud)

Setup your mobile device
1. Download and install the app ReSES 

communicator (free) on your mobile device
2. Enable the hotspot on your mobile device. 
3. Setup and activate a wireless hotspot on your 

mobile device as described in the device's 
documentation and set the mobile hotspot network 
password to: reses638 
The name of the network can be arbitrary. 
The logger has to be near the mobile device.
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Data transfer to mobile device
1. Enable the mobile device hotspot
2. Start the ReSES Communicator App
3. If the logger contains vibration data, it 

automatically tries to establish a communication 
with the mobile device every second minute for 
data transfer. The WiFi and pending transfer 

indicator becomes blue, see picture 
to the left. Once communication is 
established, the logger vibrates and 
starts sending data. When all data 
from the logger is sent, the LED-ring 
flash in green and turns white.

4. To push data transfer, press twice on the logger 
button (double click). The WiFi and pending 
transfer indicator becomes blue and logger tries to 
establish communication to a mobile device.

Data transfer to ReSES.net
1. Open the app ReSES Communicator on your 

mobile device, make sure you have an internet 
connection. The app sends automatically all 
received data every fifth minute.

2. To push data transfer to the cloud, double tap in 
the area of the "Blue progress bar” on the 
dashboard screen.
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ReSES.net access
The app ReSES communicator allow the user to get 
information about the measured points once the data 
is transferred to the cloud. The information available in 
the ReSES communicator is:
- general status of the site/s
- measurement points in alarm and in overdue
- a mimic of the machine (Functional Location) with 

the drive train
- general status of the machines (Functional 

Locations)
- vibration level of measured points for each machine 

(Velocity 10-1kHz)mm/s ISO 10816
- trend for each machine
- complete list of machines to be measured, if they 

are measured or in overdue and how measurement 
points in overdue per machine

Care and maintenance
The SES logger and sensor are instruments for 
precise measurements, therefore handle the logger 
with care. 
For cleaning, wipe it with a wet, lukewarm and soft 
cloth. Use only smooth detergents, do NOT use any 
kind of solvents.
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Disposal
This product should be disposed of in accordance with 
local regulations. If you are unsure what to do, contact 
your local authority.

Trouble shooting
If the logger doesn’t start or if the system indicator is 
red this could have different causes. Check the below 
listed actions for trouble shooting.
Logger doesn’t start:
1. Make sure the logger is charged. The battery 

indicator should light in green, yellow or red during 
charge.

2. If the logger still doesn’t start, reset the logger by 
pressing the button (1) and hold it for 10 seconds

System indicator is red:
1. Restart the logger
2. Check that the sensor cable is properly connected 

to the BNC connector
3. Check if the cable and/or sensor is damaged

If none of the actions above help, please contact 
technical support for assistance.
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Technical Specification
• Input - BNC coupling 
• ICP® accelerometer 100mV/g 
• 24-bit ADC
• Sampling rate 44.1 kHz 
• Dynamic range above 105 dB 
• Measurement range ± 50g 
• Sample length 3 s 
• WiFi and Bluetooth® 
• RFID reader
• Memory capacity, 10.000 measurements
• Li-ion battery 2000 mAh 
• Li-ion backup battery for real-time clock 
• Micro USB contact for charging (5 VDC)
• Operating temperature -20 to +50 °C
• Storage temperature -20 to +45 °C (<1 month)
• Size: 70×130×35 mm, Weight: 150 g
• Measurement time per point near 10 s
• CE-marked
• FCC compliant
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vision

“Connecting Knowledge”
We take advantage of the rapidly transforming 

technology and make sure all customers can gain the 
best profit of connecting knowledge across the globe.

mission

“Simplify the complexity providing 
the latest technology offering 

Simple, Easy and Smart solutions”

info@relianeering.com


