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Ръководство за употреба 
SES-logger е компактно ръчно устройство с един 
канал за събиране на вибрационни данни. Може 
да се използва заедно с приложението ReSES 
Communicator, инсталирано на мобилно 
устройство, таблет или телефон, които работят с 
Android или iOS. 
Приложението ReSES Communicator прехвърля 
събраните данни на платформата на облак 
ReSES.net и връща данните до приложението като 
информация за потребителя. 

Прочетете внимателно тези 
инструкции, преди да използвате SES-
logger. Неправилната употреба може да 
причини вреда на Вас и/или повреда на 
SES-logger. 

Relianeering си запазва правото да направи корекции в текста 
и изображенията, както и в техническите данни. Ако имате 
въпроси по технически проблеми, свържете се с отдела за 
поддръжка.Safety instructions
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Инструкции по безопасността 

• SES-logger трябва да се използва само с 
акселерометър (IEPE) от 100 mV/g , свързан 
към логъра с BNC конектор

• SES-logger може да се зарежда само с micro 
USB кабел

• Не разглобявайте SES-logger
• Ако устройството е разглобявано, гаранцията 

за него не важи
• SES-logger не бива да се използва и 

съхранява в условия на влага, в екплозивна 
или пожароопасна среда, нито близо до силни 
магнитни полета

• Relianeering не поема отговорност за логъра, 
ако е използван по начин, различен от 
описания в това ръководство
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Съдържание на опаковката 

1. Опаковка за доставка на SES-logger (HW-
SES-KIT01) 

• 1 бр. HW-SES-01, инструмент SES-logger
• 1 бр. HW-SES-AC, акселерометър 100 mV/g
• 1 бр. HW-SES-BM, кабел BNC към MIL
• 1 бр. RQ-A, адаптер за щифт за сензор 
• 5 бр. RQ-S, щифтове
• 5 бр. RQ-T, RFID тагове
• 1 бр. HW-SES-BAG, чантичка за пренасяне на 

инструмента
• 1 бр. ръководство за употреба

или 

2. SES-logger (резервен) 
• 1 бр. HW-SES-01, инструмент SES-logger 
• 1 бр. ръководство за употреба 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Функции на SES-logger 

1. Бутон на SES-logger
2. LED кръг 
3. Индикатор на батерията
4. WiFi и изчакване на прехвърляне на данни
5. Индикатор за RFID таг
6. BNC конектор
7. Индикатор за стабилизиране
8. Системен индикатор
9. Micro USB порт (само за зареждане)
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SES Logger е устройство за събиране на данни, 
което записва 3 секунди вибрационни данни. 
Логърът е предназначен за сензори (ICP®)  с 
чувствителност от 100 mV/g. LED кръгът показва 
операциите и статусите, а логърът вибрира, 
осигурявайки хаптична обратна връзка.  
Когато на логъра се съхраняват измервания, той 
автоматично търси мобилно устройство на всеки 
две минути, за да прехвърли файловете. Когато 
бъдат прехвърлени всички файлове, логърът 
изчиства паметта си. 

1. Бутонът на SES-logger  (Вкл./ Изкл./
Измерване/Прехвърляне на файлове)
- Включване: Натиснете и задръжте бутона за 
3 секунди. LED кръгът (2) ще светне в бяло и 
логърът ще вибрира. 
- Изключване: Натиснете и задръжте бутона за 
3 секунди. LED кръгът (2) ще изгасне и логърът 
ще вибрира. Логърът ще се изключи 
автоматично след 5 минути, ако не го 
използвате 
- Измерване: Натиснете бутона, за да 
започнете измерване (само ако е сканиран 
RFID таг и е свързан сензор). 
- Прехвърляне на файлове: Кликнете два пъти, 
за да започнете прехвърляне на файлове 
(трябва да има запаметени данни и връзка с 
мобилно устройство) 
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2. LED кръг (светлинен сигнал за обратна 
връзка, 12 светодиода)
- всички светодиоди мигат в бяло при 
стартиране (режим на готовност) 
- всички светодиоди мигат в синьо по време на 
записване на данни, движението започва от 
1 часà 
- всички светодиоди мигат в зелено, ако 
данните са записани и запазени успешно 
- всички светодиоди мигат в червено, ако не са 
записани данни; след това преминават в бяло 
(режим на готовност) 

3. Индикатор за батерията
- жълто: трябва да се зареди 
- червено: ниско ниво на батерията 
По време на зареждане 
- зелено: заредена 
- жълто: средно ниво на заряд 

4. WiFi и изчакване на прехвърляне на 
файлове
- жълто: запазени са вибрационни данни, 
изчаква се прехвърляне на файлове 
(автоматично през 2 минути) 
- синьо: логърът търси мобилно устройство 
- синьо, мига: данните са прехвърлени; ако е 
успешно, всички светодиоди ще мигат в зелено, 
логърът ще вибрира и светодиодът за WiFi ще 
стане бял. 

5. RFID
- зелено: сканиран е RFID таг, светва в зелено 
за 5 секунди, логърът е готов за измерване. 
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6. BNC-конектор
- за сензори IEPE с чувствителност 100 mV/g 

7. Индикатор за стабилизиране
- синьо: мига в синьо за 3 секунди по време на 
стабилизиране на сензора (когато е натиснат 
бутонът за измерване) 

8. Sistemen indikator
- червено: означава, че е възникнала грешка 

9. Micro USB-порт
- за зареждане на логъра 

Подготовка за събиране на данни (измерване) 

Свържете сензора с логъра 
– включете BNC кабела на 
сензора в сензорния 
конектор на логъра (6). 

Завийте адаптера за бърза 
връзка RQ-A към сензора и 
внимателно стегнете. RQ-A 
служи за бърза връзка с 
щифтовете. 

Поставете щифтовете (RQ-S) и RFID таговете (RQ-
T) на машините, на които ще правите измерване, 
според схемата, предоставена от Relianeering. В 
документа „Ръководство за RQ инсталация“ ще 
намерите подробни инструкции за монтирането на 
щифтовете и таговете. 
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Събиране на данни (измерване) 
1. Стартирайте логъра; кабелът на 

сензора трябва да е правилно 
свързан към BNC на логъра.

2. Свържете сензора с адаптера за 
бърза връзка (RQ-A) към щифта за 
бърза връзка (RQ-S) в точката на измерване – 
с половин завъртане. Проверете дали 
сензорът е закрепен на щифта.

3. Сканирайте RFID тага в точката за 
измерване, като приближите логъра 
до тага. Индикаторът TAG светва в 
зелено и логърът вибрира.

4. Натиснете бутона, докато 
индикаторът TAG светне в зелено (5 
секунди). Логърът ще вибрира, а 
индикаторът за стабилизиране ще 
стане син. След няколко секунди 
светодиодът ще светне по 
часовниковата стрелка, от 1 до 12, в 
синьо. Ако бутонът не бъде натиснат, 
индикаторът TAG ще остане бял и 
трябва да бъде сканиран отново.

5. Ако измереният сигнал е записан и 
не е възникнала грешка, всички 
светодиоди ще светнат в зелено, 
логърът ще вибрира и ще премине в 
режим на изчакване. Индикаторът за 
WiFi става жълт, а другите 
светодиоди – бели.
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Функции, ReSES Communicator 
Прехвърлянето на данни от логъра към ReSES.net 
се извършва чрез мобилно устройство с 
приложението ReSES Communicator. 

1. Начален екран  (основен прозорец)
2. Синя лента на напредъка (изпращане на 

данни, от мобилното устройство към облака)
3. Жълта лента на напредъка (получаване на 

данни от SES logger към мобилното 
устройство)
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4. WiFi индикатор за мобилно устройство 
(изключен, когато хотспотът е включен) 

5. Индикаторът за време за изпращане на 
данни до ReSES.net (един сегмент е равен на 
една минута, общо 5 минути)

6. Индикатор за скорост за достъп до 
ReSES.net

7. Индикатор за хотспот за мобилно 
устройство (трябва да е включен, за да има 
комуникация между логъра и мобилното 
устройство)

8. Достъп до ReSES.net (логин, обекти, машини, 
преглед на точката за измерване и др.)

9. Дневник на комуникациите (записи за 
прехвърляне на данни между логъра, 
мобилното устройство и облака)

Подготовка на мобилното устройство 
1. Свалете и инсталирайте приложението 

ReSES Communicator на мобилното си 
устройство. (Безплатно e.) 

2. Активирайте хотспота на мобилното си 
устройство. 

3. Настройте и активирайте безжичен хотспот 
на мобилното си устройство (според 
инструкциите за устройството), след това 
задайте парола reses638 за мобилната 
хотспот мрежа. 
Името на мрежата е по Ваш избор.
Логърът трябва да е близо до мобилното 
устройство.
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Прехвърляне на данни към мобилно 
устройство 
1. Активирайте хотспота на мобилното 

устройство.
2. Стартирайте приложението ReSES 

Communicator.
3. Ако на логъра има вибрационни данни, той 

автоматично, на всеки 2 минути, ще търси 
връзка с мобилното устройство, за да 
прехвърли данните. Индикаторът за WiFi и за 
изчакване на прехвърляне на данни ще светне 

в синьо (вижте снимката вляво). 
След установяване на връзка 
логърът вибрира и започва за 
изпраща данни. Когато всички 
данни за изпратени, LED кръгът 
мига в зелено и става бял.

4. Ако искате да започне прехвърляне на данни, 
натиснете два пъти бутона на логъра. 
Индикаторът за WiFi и изчакване на 
прехвърляне на данни ще светне в синьо и 
логърът ще потърси връзка с мобилно 
устройство.

Прехвърляне на данни към ReSES.net 
1. Отворете приложението ReSES Communicator 

на мобилното устройство и проверете дали 
имате връзка с интернет. Приложението 
автоматично ще изпраща всички получени 
данни на всеки 5 минути. 
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2. Ако искате да започне прехвърляне на данни 
към облака, чукнете два пъти върху синята 
лента на напредъка на началния екран.

Достъп до ReSES.net 
След като данните се прехвърлят в облака, 
приложението ReSES Communicator дава на 
потребителя информация за измерените точки. 
ReSES Communicator предоставя следната 
информация: 
- общо състояние на обекта/обектите 
- точки на измерване с аларма и със закъснение 
- имитация на машината (функционално 
местоположение) и задвижването на машината 

- общо състояние на машините (функционални 
местоположения) 

- ниво на вибрации в точките на измерване за 
всяка машина (скорост 10-1 kHz) mm/s, 
ISO 10816 

- тенденция за всяка машина 
- пълен списък на машините, на които трябва да 
се направи измерване, дали са измерени или в 
закъснение, както и информация за това как 
точките на измерване са закъснели за всяка 
машина 

Грижи и поддръжка 
SES logger и сензорът инструменти за прецизни 
измервания, с които трябва да се борави 
внимателно.  
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Почистване: избършете с влажна, хладка, мека 
кърпа. Използвайте меки препарати за почистване 
– НИКОГА препарати, съдържащи разтворител. 

Изхвърляне 
Този продукт трябва да се изхвърли в 
съответствие с разпоредбите във Вашия район. 
Ако не сте сигурни какво да го направите, 
потърсете информация от местните власти. 

Отстраняване на проблеми 
Ако логърът не стартира или ако системният 
индикатор е червен, може да има различни 
причини. Пробвайте изброените по-долу съвети. 
Ако логърът не може да стартира: 
1. Проверете дали е зареден. По време на 

зареждане индикаторът за батерията трябва да 
светне в зелено, жълто или червено. 

2. Ако и след това логърът отказва да стартира, 
можете да рестартирате логъра, като натиснете 
бутона (1) и го задържите в продължение на 10 
секунди. 

Системният индикатор свети в червено: 
1. Рестартирайте логъра 
2. Проверете дали кабелът на сензора е 

правилно поставен в BNC конектора 
3. Проверете дали кабелът и/или сензорът е 

повреден 

Ако действията по-горе не помогнат, свържете се с 
отдела за поддръжка. 
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Технически спецификации 
• Вход - BNC свързване  
• ICP® акселерометър, 100 mV/g  
• 24 бита ADC 
• Честота на дискретизация: 44,1 kHz  
• Динамичен обхват над 105 dB 
• Обхват за измерване: ± 50 g  
• Дължина на записа: 3 сек  
• WiFi и Bluetooth®  
• RFID четец 
• Капацитет на паметта: 10 000 измервания 
• Литиево-йонна батерия от 2000 mAh  
• Резервна литиево-йонна батерия за 

часовника 
• Micro USB контакт за зареждане (5 VDC) 
• Работна температура: -20 до +50 °C 
• Температура за съхранение: -20 до +45 °C 

(<1 месец) 
• Размер: 70×130×35 mm, тегло: 150 g 
• Време за измерване на точна: около 10 сек 
• СЕ маркировка  
• Съответства на изискванията на FCC 

(Федералната комисия по 
комуникациите на САЩ) 
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визия 

„Връзка със знанието“ 
Използваме най-новите технологии и се грижим 
всички наши клиенти да печелят от връзката със 

знанието по целия свят. 

мисия 

„Да направим сложните неща 
прости, като предлагаме най-
новите технологии и прости, 
лесни и умни решения“ 

info@relianeering.com

mailto:info@relianeering.com

