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ReSES.net är en molnbaserad platt-  
form för lagring, hantering och analys av 
data insamlad med en SES-logger. 
ReSES.net erbjuder verktyg för enkel 
och snabb konvertering av data till värde-
full information som underlag och stöd till 
beslut avseende underhåll. 
ReSES.net är användarvänligt och 
utvecklades när kunskap och erfarenhet 
från specialister inom olika branscher 
kopplades samman med framtidens 
teknologi. Plattformen erbjuder unika 
egenskaper för enkel och lätt implemen-
tation och ett smart sätt för analys där 
egna eller externa resurser används. 

IMPLEMENTATION
Utvecklad för att vara Enkel 
Processen vid implementationen är avgörande för effek-
tiviteten i ett program för tillståndsövervakning. Med     
ReSES.net kan denna process göras med några få       
enkla steg:
• Välj maskiner som skall inkluderas i programmet
• Koppla varje maskin till lämplig ReSES.model
• Tillhandahåll nödvändig information om maskinen
• Installera RQ-mätnipplar och RFID-taggar på varje mät-

punkt enligt ReSES-modellen för maskinen 
Relianeering skapar sedan databasen för tillståndsöver-
vakning av anläggning med maskiner och guidar eller utför 
sedan implementationen. Om maskinen inte finns i bib-
lioteket av maskinmodeller byggs en som passar Er 
maskin utan extra kostnad. 

http://ReSES.net
http://ReSES.net


DATAINSAMLING
Snabbt och Lättförståeligt
• Gå till maskinen
• Fäst sensorn på mätnippeln 
• Skanna RFID-taggen med loggern 
• Tryck på knappen, vänta 10 sek - klart!
När loggern kopplas upp till din mobila en-
het och appen ReSES Communicator är 
öppen överförs all data från SES-loggern till 
molnet (ReSES.net).

ANALYS
Gör det Smart
Den kvalificerade analytikern får:
• 22 parametrar beräknat på tidsignalen
• Trend över de olika parametrarna
• Hastighetsspektrum (mm/s)
• Accelerationsspektrum (g)
• Smart “enveloping” (sE)
• rE-graf –  enfärgad plot som ger en detaljerad 

översiktsbild av den lågfrekventa modulerade 
accelerationssignalen

• Felfrekvenser kopplade till komponentdefekt
• Rekommenderade åtgärder kopplat till fördefinierade fel
• Access till all historisk data

INFORMATION
Tillgänglig närsomhelst, varsomhelst
Plattformen ReSES.net är skapad för att stödja ditt underhållsarbete. ReSES.net är  
tillgängligt 24/7 från alla platser med en internetuppkoppling. Vi gör det Enkelt och 
Lättförståeligt för all typ av underhåll att hitta nödvändig information för att fatta 
Smarta beslut: 
• Jämförelse av mätpunkternas tillstånd mellan anläggningarna
• Anläggningarnas aktuella tillstånd och tidigare tillstånd från önskat datum
• Trend över statusen på anläggningarna
• Maskinstatus (hälsotillstånd)
• Historik över maskinstatus
• Översikt maskinfel och rekommenderad åtgärder samt möjlighet till direkt återkop-

pling i systemet via chatt-funktion
Med plattformen ReSES.net kan du exportera data och information i CSV-format som 
kan användas i CMMS system eller för vidare analys. Plattformen kan även generera 
rapporter i PDF över maskinernas respektive tillstånd och status.



SES logger 
Enkanaligt instrument för insamling av vibrationsdata 
• 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
• Lagrar upp till 10.000 mätningar 
• Li-ion batteri 2000mAh
• 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
• CE-märkt
• FCC-godkänd

ReSES.net  
Molnbaserad plattform för lagring, hantering och analys som 
konverteras till värdefull information för optimalt underhåll.
• Hanterar tillståndkontroll på företagets anläggningar
• Skapar en databas över respektive anläggning 
• Tillgång till ett komplett bibliotek av maskinmodeller
• Lagrar och hanterar vibrationsdata
• Tillgång till avancerade analysverktyg för vibrationsdata
• 22 parametrar beräknat på tidssignaldata från mätning
• Trend över de olika parametrarnas tillstånd
• Jämförelse av parametervärden mellan mätpunkterna
• Hastighetsspektrum 0-1kHz, 1600 linjer (mm/s)
• Accelerationsspektrum 0-12kHz, 15200 linjer (g)
• Smart “enveloping”, sE-spektrum 2-2000Hz, 3200 linjer
• rE-graf –  enfärgad plot som ger en detaljerad översikts-

bild av den lågfrekvent modulerade accelerationssignalen
• Rekommenderade åtgärder kopplade till fördefinierade fel
• Anläggningens status och statistik
• Export av:  

– Anläggninens struktur över mätpunkterna  
– Data över mätpunkternas  
– Status på anläggningens alla mätpunkter
– Maskinernas status på respektive mätpunkt 

• Chatt-funktion för din anläggningen
• Support för flera fönster i din webbläsare

ReSES Communicator  
Kommunikationen mellan SES-loggern och ReSES.net 
hanteras av din mobiltelefon eller läsplatta, Android eller iOS
Huvudfönster (dashboard screen)
• Status över kommunikationen 
• Indikering filöverföring, ingående/utgående
ReSES.net access 
• Login till ReSES.net som användare (viewer)
• Välj fabrik för information och återkoppling
• Se din senaste vibrationsmätning på maskinen
• Hastighetstrend (RMS mm/s) inom 10–1000 Hz
• Lista på maskiner som skall mätas, om de  

ej är mätta enligt schema och hur antal mätpunkter per 
maskin som är försenade

Kommunikationslogg
• Information om filöverföring mellan logger och ReSES.net

SES logger komplett paket 
(HW SES-KIT01) innehåller
• 1 st HW-SES-01, SES Logger instrument 
• 1 st HW-SES-AC, 100 mV/g accelerometer 
• 1 st HW-SES-BM, kabel BNC - MIL 
• 1 st HW-SES-BAG, instrumentväska
• 1 st RQ-A, snabbkopplingsadapter till RQ-S
• 5 st RQ-T, RFID taggar
• 5 st RQ-S, mätnipplar  

Det du behöver göra
1. Skapa en lista över dina maskiner som skall 

mätas på din anläggning
2. Kontakta Relianeering för information om 

vilken maskinmodell som skall användas
3. Beställ ett SES-logger komplett paket
4. Beställ det antal mätnipplar (RQ-S) och RFID 

taggar (RQ-T) som behövs
5. Beställ installationsservice eller utför den un-

der vårt överseende
6. Bestäm vem som skall utföra analysen, du 

själv eller en extern ISO-certifierad vibrations-
analytiker

7. Teckna ett abonnemang på ReSES.net för de 
roller och antal som önskas (viewer, analyst)

8. Utför mätningar enligt överenskommet 
schema

9. Använd informationen från systemet för att 
förbättra fabrikens tillförlitlighet och optimera 
dina underhållskostnader

Vid frågor, kontakta oss på  

info@relianeering.com www.relianeering.com


