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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)
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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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vision

“Connecting Knowledge”
Vi drar fördel av den snabbt föränderliga teknologin 

och ser till att våra kunder kan optimera sin lönsamhet 
genom att koppla samman kunskap globalt.

mission

“Simplify the complexity providing 
the latest technology offering 

Simple, Easy and Smart solutions”

info@relianeering.com


