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Ръководство за употреба
SES Logger е компактен ръчен едноканален колектор на 
вибрационни данни. Използва се заедно с приложението 
ReSES Communicator, инсталирано на мобилно устройство, 
таблет или телефон, с Android и iOS.

Приложението ReSES Communicator прехвърля събраните 
данни на платформата ReSES.net, базирана в облак, и 
предоставя информация от ReSES.net на потребителя.

Важно е да прочетете и разберете това ръководство 
с инструкции, преди да използвате SES Logger. 
Неправилното използване може да причини телесна 
повреда и/или увреждане на SES Logger.

Relianeering си запазва правото да коригира всички грешки в 
текста или изображенията и да направи всички необходими 
промени или да актуализира техническите данни без 
предварително уведомление. Ако имате някакви въпроси 
относно технически проблеми, моля, свържете се с нашия 
екип за поддръжка на адрес suppor@relianeering.com.
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Инструкции за безопасност
• SES Logger трябва да се използва само с акселерометър 

(IEPE) 100 mV/g, който да се свърже към логъра 
посредством BNC конектор.

• SES Logger трябва да се зарежда само с 5V DC USB 
зарядно устройство, като се използва Micro USB кабел.

• SES Logger не трябва да се използва или съхранява в 
гореща/влажна, експлозивна или запалима среда или в 
близост до силни магнитни полета.

• SES Logger не трябва да се разглобява. Гаранцията не е 
валидна, ако колекторът е бил разглобен.

•  Relianeering AB не носи отговорност за каквато и да е друга 
употреба, освен описаната в това ръководство.

Съдържание на пакета

SES Logger: HW-SES-KIT01

• 1 бр. HW-SES Logger, SES Logger инструмент
• 1 бр. HW-SES-SEN, IEPE акселерометър 100 mV/g
• 1 бр. HW-SES-SEN-MTB, MIL към BNC кабел
• 1 бр. HW-SES-Z-ADP, датчик за адаптер към шпилка
• 1 бр. HW-SES-Z-USB, Micro USB кабел за зареждане
• 1 бр. HW-SES-Z-CASE, пластмасов калъф за комплекта
• 1 бр. ръководство с инструкции
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1. Бутон на SES Logger

2. Светодиоден пръстен

3. Индикатор на нивото 
на батерията (10')

4. WiFi и предстоящо 
прехвърляне на 
файлове (11')

5. RFID индикатор за 
маркировка (12')

6. BNC конектор

7. Индикатор за 
установяване (1')

8. Системен индикатор (2')

9. Микро USB порт (само 
за зареждане)

SES Logger е записващо устрой-
ство за данни, което записва 
данни за вибрации на 3 секунди. 
Колекторът е предназначен за 
IEPE датчици (ICP®) със 100 mV/g 
чувствителност. Светодиодният 
пръстен показва операциите и ста-
тусите, а колекторът вибрира като 
обратна връзка.

Когато измерванията се съхраня-
ват в колектора, той автоматич-
но търси мобилно устройство на 
всеки 2 минути, за да прехвърли 
файловете. Когато файлът с данни 
е прехвърлен успешно, логърът го 
изчиства от паметта си.
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Събиране на данни

Идете до машината, оборудвана със 
CM Points UID

Отворете всички капачки на СМ 
точките на машината. Свържете 
датчика към конектора BNC на 
колектора.
Включете колектора. Натиснете и 
задръжте бутона за няколко секунди, 
докато обратната връзка от вибрациите 
и всички светодиоди станат бели.

Закрепете акселерометъра с адаптер 
към шпилката. Четвърт оборот трябва 
да е достатъчен.

Сканиране на СМ Point UID (RFID TAG). 
Разстоянието между четеца на логъра 
и CM Point капачката трябва да бъде 
по-малко от 50 мм. След като UID бъде 
сканиран успешно, потребителят ще 
усети вибрации и 12' LED (TAG) ще стане 
зелен.

CM Point UID
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Стартиране на измерване
За да стартирате измерването, 
натиснете бутона.

Забележка: LED (TAG) 12' трябва да е 
зелен. Ако не е, сканирайте капачката 
отново.

Измерване
1' LED става син за 5 секунди.
Изчакайте още 3 секунди, за да 
завършите измерването. Останалите 
светодиоди стават сини.

Забележка: Ако 2' LED е червен, 
проверете връзката между колектора 
и датчика. Най-вероятно датчикът не е 
свързан правилно.

Приключване на измерването
Когато измерването приключи, логърът 
ще вибрира и всички светодиоди ще 
мигат в зелено.

Изключете датчика.
Затворете капачката.
Преминете към следващата точка от 
CM.

TAG

TAG

TAG

CM Point UID
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Прехвърляне на данни

TAG

Включете точката за достъп (hotspot) 
на мобилното си устройство.

Паролата за точка за достъп ТРЯБВА 
да бъде „reses638“.

Забележка: Точката за достъп трябва 
да бъде конфигурирана да използва 
2.4 GHz (за някои устройства с Android). 
Логърът не поддържа 5 GHz.

Стартиране на приложението ReSES 
Communicator

Забележка: Ако приложението вече 
е стартирано преди за активиране на 
точката за достъп, препоръчваме да го 
„спрете“ и да го стартирате отново.

Стартиране на SES Logger

След две минути колекторът ав-
томатично ще свърже точката за 
достъп и приложението за ReSES 
communicator, за да прехвърли 
събраните данни. За да започнете 
незабавно прехвърляне на данни, 
натиснете двукратно бутона за 
колектора с двойно кликване. По 
време на предаване на данни 11' 
LED e в синьо.

Забележка: Когато 11' LED е в светлозелено, това показва, 
че данните са в паметта на колектора.
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Бележки за трансфера на данни:

•  Колекторът и телефонът трябва да са близо един до 
друг, за да поддържат добра връзка.

•  Ротацията на жълтия кръг на главния екран на 
приложението показва прехвърляне на данни между 
колектора и мобилното устройство.

•  Ротацията на тъмносиния кръг на главния екран на 
приложението показва прехвърляне на данни към 
облака ReSES.net.

•  Когато логърът прехвърли всички събрани данни, 11' 
LED ще бъде бял.

•  Зелената мигаща точка на началния екран на 
приложението ще изчезне, когато няма повече данни, 
които да бъдат прехвърлени в облака.

•  Когато стартирате приложението на мобилното 
устройство, то незабавно ще започне прехвърляне 
на данни, ако все още няма прехвърлени данни на 
мобилното устройство.

•  Приложението автоматично проверява за нови данни и 
започва да ги прехвърля на всяка 5-та минута.
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1. Dashboard (основен 
прозорец)

2. Синя лента за 
напредък (изпращане 
на данни, мобилно 
устройство в облака)
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3. Жълта лента за напредък (получаване на данни от SES 
logger към мобилно устройство)

4. Индикатор за WiFi за мобилно устройство (ИЗКЛЮЧЕН, 
когато точката за достъп (hotspot) е включена)

5. Времеви индикатор за изпращане на данни до ReSES.net 
(един сегмент е една минута, общо 5 минути). Зелената 
мигаща точка показва наличието на данни, които все още 
не са прехвърлени

6. ReSES индикатор за достъп (качество на скоростта до 
ReSES.net)

7. Индикатор за точка за достъп (hotspot) за мобилно 
устройство (трябва да се използва за комуникация между 
логър и мобилно устройство)

8. ReSES.net достъп (вход, сайтове, машини, преглед на 
измервателната точка и т.н.)

9. Комуникационен дневник (дневник за прехвърляне на 
данни между логър, мобилно устройство и облак)



Настройване на Вашето мобилно устройство

1. Изтеглете и инсталирайте приложението ReSES 
Communicator (безплатно) на мобилното си устройство.

2. Активирайте точката за достъп на мобилното си 
устройство.

3. Настройте и активирайте безжична точка за достъп 
на мобилното си устройство, както е описано в 
документацията на устройството, и задайте паролата за 
мобилната мрежа за достъп на: reses638. 
Името на мрежата може да бъде по ваш избор. За някои от 
устройствата с Android се уверете, че честотата на точката 
за достъп е 2.4 GHz.

ReSES.net достъп от ReSES Communicator

Приложението ReSES Communicator позволява на 
потребителя да получи информация за измерените 
точки, след като данните бъдат прехвърлени в облака. 
Информацията, налична в ReSES Communicator, е:

•  Общ статус на предприятието/та (Site/s)

•  Точки на измерване (CM Points) в аларма и в просрочие

•  Схема на машината (mimic) (функционално 
местоположение)

•  Общо състояние на машините (функционални 
местоположения)

• Ниво на вибрация на точките CM (CM Points) (скорост 
10–1000 Hz в mm/s rms съгласно ISO 10816)

•  Тренд за всяка точка (CM Point)

•  Списък на машините в просрочие и наскоро събрани с брой 
на CM точки на машина
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Отстраняване на неизправности

Ако колекторът не стартира или ако системният индикатор 
е червен, това може да е поради различни причини. 
Проверете изброените по-долу действия за отстраняване на 
неизправности.

Колекторът не се стартира:

•  Уверете се, че колекторът е зареден. Индикаторът на 
батерията трябва да свети в зелено, жълто или червено по 
време на зареждане.

•  Уверете се, че сте натиснали и задържали бутона за 
няколко секунди.

Индикатор за безжична мрежа (11'LED)

•  3 секунди статичен червен цвят. Проблем с достъпа до 
"hotspot". Проверете дали е активен "hotspot" на мобилното 
устройство.

•  3 секунди мигащ червен цвят. Проблем с приложението за 
прехвърляне на данни. Проверете дали е активен ReSES 
Communicator. 

Системният индикатор (2' LED) е червен:

•  Рестартирайте колектора
•  Проверете дали кабелът на датчика е правилно свързан 

към конектора BNC
•  Проверете дали кабелът и/или датчикът са повредени

Системният индикатор (2' LED) е син:

•  FW се обновява. Изчакайте, докато колекторът бъде 
изключен, и стартирайте колектора отново

Батерията не се зарежда в рамките на 4 часа:

•  След няколко часа от началото на зареждането 10' LED 
трябва да промени цвета си от червен на жълт, а когато е 
напълно зареден – на зелен

•  Проверете USB кабела и захранването
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Колекторът не прехвърля данни:

•  Проверете дали има данни на логъра, 11' LED трябва да 
бъде в светлозелено.

•  Проверете точката за достъп (hotspot) на мобилното 
устройство. Опитайте се да го намерите с друго устройство. 
Точката за достъп се изключва след известно време, ако 
няма прехвърляне на данни.

• Проверете дали точката за достъп е настроена да 
използва 2.4GHz честота. Важи за някои Android 
устройства.

•  Проверете паролата на точката за достъп. Трябва да е 
reses638.

•  Изключете колектора и започнете отначало. Повторете 
това няколко пъти.

•  Опитайте се да държите логъра и мобилното устройство 
близо едно до друго.

•  Опитайте се да свържете логъра към друго мобилно 
устройство с ReSES Communicator.

•  Ако използвате локален WiFi за пренос на данни, 
проверете настройките на защитната стена (firewall). 

Ако никое от горепосочените действия не помага, моля, 
свържете се с техническата поддръжка за съдействие. 
(support@relianeering.com) 
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Статус на светодиодите на SES Logger 

LED Цвят Описание

Всички Бавно  
премигване  
в бяло

Колекторът е в неактивен режим.

12' 
Зелен

CM Point UID (RFID) е сканиран успешно. 
Потребителят разполага с няколко секунди да 
натисне бутона и да изчака измерването.

1' 
Син

Измерването е започнало и колекторът е в 
режим на приключване в продължение на 5 
секунди.

2' до 12' 
Син

Показване на напредъка на измерването. Първо 
започва 2' и след 3 секунди всички светодиоди 
стават сини.

Всички Кратко 
премигване  
в зелено

Събирането на данни от CM Point е завършено. 
Колекторът преминава в неактивен режим.

2' 
Червен 

Грешка в системата. Датчикът не е свързан. 
Кабелът или датчикът са повредени.

2' 
Син

FW се обновява. След завършване колекторът 
се изключва.

10' 
Жълт Нивото на батерията е под 20%.

10' 
Червен

Критично ниво на батерията.  
Препоръчва се да се зареди незабавно.

10' 
Зелен

Батерията е напълно заредена.  
Появява се само когато колекторът е свързан 
към зарядно устройство.

11' 

 
Светлозелен Има данни в колектора.

11' Мигащо  
синьо

Търсене на мрежа на мобилно устройство. 
Когато колекторът се свърже с точката за 
достъп, той вибрира.
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Изхвърляне
Този продукт трябва да се изхвърля в съответствие с 
местните изисквания. Ако не сте сигурни какво да правите, 
свържете се с местните власти.

Техническа спецификация
•  Вход – съединителна връзка BNC

•  ICP® акселерометър 100 mV/g

•  24-bit ADC

•  Скорост на вземане на проби 44,1 kHz

•  Динамичен обхват над 105 dB

•  Диапазон на измерване ±50 g

•  Дължина на пробата 3 сек

•  WiFi и Bluetooth®

•  RFID четец

•  Капацитет на паметта, 10 000 измервания

•  Литиево-йонна батерия 2000 mAh

•  Литиево-йонна резервна батерия за часовник в реално 
време

•  Микро USB контакт за зареждане (5 VDC)

•  Работна температура: от –20°С до +50°С

•  Температура на съхранение: от –20 до +45°C

•  Размер: 70×130×35 мм, тегло: 154 g

•  Време за измерване за точка: по-малко от 10 сек

•  CE маркировка

•  FCC съответствиe
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