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Manual do utilizador
O SES Logger é um coletor de dados de vibração manual 
compacto de canal único. Utiliza-se com o aplicativo ReSES 
Communicator instalado em um dispositivo móvel, tablet ou 
telefone, com Android e iOS.

O aplicativo ReSES Communicator transfere os dados coletados 
para a plataforma ReSES.net baseada em nuvem e fornece 
informações do ReSES.net ao utilizador.

É importante ler e entender este manual de instruções 
antes de procerder à utilização do SES Logger. A 
utilização inadequada pode resultar em ferimentos 
pessoais e/ou danos ao SES Logger.

A Relianeering reserva-se o direito de corrigir eventuais erros no 
texto ou imagens e fazer as alterações necessárias ou atualizar os 
dados técnicos sem aviso prévio. Se tiver alguma dúvida sobre 
problemas técnicos, entre em contato com a nossa equipe de 
suporte em suppor@relianeering.com.
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Instruções de segurança
• O SES Logger apenas deve ser utilizado com um acelerómetro 

(IEPE) 100 mV/g para ser conectado ao logger através de um 
conector BNC.

•  O SES Logger apenas deve ser carregado com um carregador 
USB de 5V DC com um cabo Micro USB.

•  O SES Logger não deve ser utilizado ou armazenado em 
ambientes quentes/húmidos, explosivos ou inflamáveis ou perto 
de campos magnéticos fortes.

•  O SES Logger não deve ser desmontado. A garantia não é 
válida se o coletor estiver desmontado.

•  A Relianeering AB não é responsável por qualquer uso diferente 
do descrito neste manual.

Conteudo do pacote

SES Logger: HW-SES-KIT01

•  1 HW-SES Logger, instrumento SES Logger
•  1 HW-SES-SEN, acelerómetro IEPE 100 mV/g
•  1 HW-SES-SEN-MTB, MIL do cabo BNC
•  1 HW-SES-Z-ADP, sensor de adaptador de vareta
•  1 HW-SES-Z-USB, Cabo Micro USB para carregamento
•  1 HW-SES-Z-CASE, estojo plástico para o conjunto
•  1 manual de instruções
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1. Botão do SES Logger

2. Anel de LED

3. Indicador do nível de 
bateria (10’)

4. WiFi e próximas 
transferências de 
arquivos (11')

5. RFID indicador de 
marcação (12')

6. Conector BNC

7. Indicador de 
estabelecimento (1')

8. Indicador do sistema (2')

9. Porta mico USB (apenas 
para carregamento)

O SES Logger é um registrador de 
dados que registra dados de vibração 
a cada 3 segundos. O coletor é 
projetado para sensores IEPE (ICP®) 
de sensibilidade de 100 mV/g. O 
anel de LED mostra as operações 
e status, e o coletor vibra como 
feedback.

Quando as medições foram 
armazenadas no coletor, este procura 
automaticamente um dispositivo 
móvel a cada 2 minutos para 
transferir os arquivos. Quando o 
arquivo de dados for transferido com 
sucesso, o registrador limpa a sua 
memória.
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Recolha de dados

Vá para a máquina equipada com CM 
Points UID

Abra todas as tampas nos pontos CM da 
máquina. Conecte o sensor ao conector 
BNC do coletor.
Ligue o coletor. Pressione e segure o botão 
por alguns segundos até que o feedback de 
vibração e todos os LEDs fiquem brancos.

Conecte o acelerómetro com um 
adaptador à vareta. Um quarto de volta 
deve ser suficiente.

Varrimento de um CM Point UID (RFID 
TAG) A distância entre o leitor de logger e 
a tampa do CM Point deve ser inferior a 50 
mm. Assim que o UID for digitalizado com 
sucesso, o utilizador sentirá vibração
e o LED de 12' (TAG) ficará verde.
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Iniciar a mediação 
Para iniciar a medição, pressione o botão.

Nota: O LED (TAG) 12' deve ser verde. 
Caso contrário, digitalize a tampa 
novamente.

Dimensões 
1 'LED fica azul em 5 segundos. Aguarde 
mais 3 segundos para concluir a medição. 
Os outros LEDs ficam azuis.

Nota: Se o LED 2' estiver vermelho, 
verifique a conexão entre o coletor e  
o sensor. Provavelmente o sensor não 
está conectado corretamente

Conclusão da medição  
Quando a medição estiver concluída, 
o registrador vibrará e todos os LEDs 
piscarão em verde.

Desligue o sensor.
Feche a tampa.
Vá para o próximo ponto CM.

TAG

TAG

TAG

CM Point UID



reses638
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Transferência de dados

TAG

Ative o ponto de acesso (hotspot) em 
seu dispositivo móvel.

A senha do ponto de acesso DEVE ser 
„reses638“.

Nota: O ponto de acesso deve ser 
configurado para usar 2,4 GHz (para alguns 
dispositivos Android). O registrador não 
suporta 5 GHz.

Lançar o aplicativo ReSES 
Communicator

NOTA: Se o aplicativo já fosse lançado 
antes de ativar o ponto de acesso, 
recomendamos que o "pare" e reinicie.

Lançar o SES Logger
Após dois minutos, o coletor conectará automaticamente o ponto 
de acesso e o aplicativo ReSES Communicator para transferir os 
dados coletados.

Para iniciar a transferência de 
dados imediatamente, clique duas 
vezes no botão do coletor. Durante 
a transmissão de dados o LED de 
11' está em azul.

Nota: Quando o LED de 11' estiver 
em verde claro, isso indica que os 
dados estão na memória do coletor.
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Notas para a transferência de dados:

•  O coletor e o telefone devem estar próximos um do outro 
para manter uma boa conexão.

•  A rotação do círculo amarelo na tela principal do aplicativo 
mostra a transferência de dados entre o coletor e o 
dispositivo móvel.

•  A rotação do círculo azul escuro na tela principal do 
aplicativo mostra a transferência de dados para a nuvem 
ReSES.net.

•  Quando o registrador transferir todos os dados coletados, o 
LED de 11' ficará branco.

•  O ponto verde piscante na tela inicial do aplicativo 
desaparecerá quando não houver mais dados a transferir 
para a nuvem.

•  Ao lançar o aplicativo do dispositivo móvel, a transferência 
de dados será iniciada imediatamente se nenhum dado tiver 
sido transferido para o dispositivo móvel.

•  O aplicativo verifica automaticamente novos dados e 
começa a transferi-los a cada 5 minutos.
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1. Dashboard (janela principal)

2. Barra de progresso azul 
(envio de dados, dispositivo 
móvel na nuvem)
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3.  Barra de progresso amarela (recepção de dados do SES 
Logger para o dispositivo móvel)

4. Indicador de WiFi para um dispositivo móvel (DESLIGADO 
quando o ponto de acesso (hotspot) estiver ligado)

5. Indicador de tempo para enviar dados para ReSES.net (um 
segmento é um minuto, um total de 5 minutos). O ponto verde 
piscante indica a presença de dados que ainda não foram 
transferidos.

6. ReSES indicador de acesso (qualidade da velocidade até 
reses.net)

7.  Indicador do ponto de acesso (hotspot) para um dispositivo 
móvel (deve ser utilizado para comunicação entre o registrador 
e o dispositivo móvel)

8. Acesso ReSES.net (entrada, sítios, máquinas, inspeção do 
ponto de medição, etc.)

9. Diário de comunicação (diário para as transferências de dados 
entre logger, dispositivo móvel e nuvem)



Configuração do seu dispositivo móvel

1.  Baixe e instale o aplicativo ReSES Communicator 
(gratuitamente) no seu dispositivo móvel

2. Ative o ponto de acesso no seu dispositivo móvel.

3. Configure e ative um ponto de acesso sem fio no seu dispositivo 
móvel conforme descrito na documentação do dispositivo e 
defina a senha de acesso à rede móvel para: reses638.  
O nome da rede pode ser de sua escolha. Para alguns 
dispositivos Android, verifique se a frequência do ponto de 
acesso é de 2,4 GHz.

Acesso ReSES.net a partir de ReSES Communicator

O aplicativo ReSES Communicator permite ao utilizador de obter 
informações sobre os pontos medidos após a transferência dos 
dados para a nuvem. As informações disponíveis no ReSES 
Communicator são:

•  Situação geral da(s) empresa(s) (Site/s)

•  Pontos de medição (Pontos CM) em alarme e vencidos

•  Esquema da máquina (mimic) (Localização funcional)

•  Situação geral das máquinas (Localizações funcionais)

•  Nível de vibração dos pontos CM (CM Points) (velocidade 
10–1000 Hz em mm/s rms conforme ISO 10816)

•  Tendência para cada ponto (CM Point)

• Lista de máquinas vencidas e coletadas recentemente com o 
número de pontos CM por máquina.
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Solução de problemas
Se o coletor não iniciar ou se o indicador do sistema estiver 
vermelho, isso pode ser devido a vários motivos. Verifique as 
etapas de solução de problemas listadas abaixo.

O coletor não inicia:

•  Verifique se o coletor está carregado. O indicador da bateria 
deve ficar verde, amarelo ou vermelho durante o carregamento.

•  Certifique-se de pressionar e segurar o botão por alguns 
segundos.

O indicador WiFi (LED de 11') está vermelho.

•  3 segundos LED vermelho estático de WiFi. Problema de 
conexão do ponto de acesso (o usuário deve confirmar o ponto 
de acesso ativo)

•  3 segundos piscando led vermelho wi-fi. Problema de 
conexão do servidor FTP (o usuário deve confirmar o ReSES 
Communicator ativo)

O indicador do sistema (2’ LED) está vermelho:

•  Reinicie o coletor
•  Verifique se o cabo do sensor está conectado corretamente ao 

conector BNC
•  Verifique o cabo e/ou o sensor quanto a danos

O indicador do sistema (2’ LED) está azul:

•  FW atualiza-se. Aguarde até que o coletor estiver desligado e 
reinicie o coletor.

A bateria não carrega em 4 horas:

•  Após algumas horas de carregamento, o LED de 10' deve 
mudar de cor de vermelho para amarelo e quando totalmente 
carregado para verde.

•  Verifique o cabo USB e a fonte de alimentação
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O coletor não transfere dados:

•  Verifique se há dados do registrador, o LED de 11' deve estar 
verde claro.

•  Verifique o ponto de acesso (hotspot) no dispositivo móvel. 
Tente encontrá-lo com um outro dispositivo. O ponto de acesso 
é desligado após algum tempo se não houver transferência de 
dados.

• Verifique se o ponto de acesso está configurado para utilizar a 
frequência de 2,4 GHz. Aplica-se a alguns dispositivos Android.

•  Verifique a senha do ponto de acesso. Tem que ser reses638.

•  Desligue o coletor e reinicie. Repita isso várias vezes.

•  Tente manter o registrador e o dispositivo móvel próximos um 
do outro.

•  Tente conectar o registrador a outro dispositivo móvel com o 
ReSES Communicator.

• Se estiver a utilizar WiFi local para transferência de dados, 
verifique as configurações da firewall (firewall).

Se nenhuma das ações acima ajudar, entre em contato com o 
suporte técnico para obter assistência. (support@relianeering.com) 
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Status dos LEDs do SES Logger 

LED Cor Descrição

Todos Pisca lente  
em branco

O coletor está em modo inativo.

12’ 
Verde

CM Point UID (RFID) digitalizado com sucesso.  
O utilizador tem alguns segundos para pressionar  
o botão e aguardar a medição.

1’ 
Azul

A medição é iniciada e o coletor está no modo de 
conclusão por 5 segundos.

2’ – 12’ 
Azul

Mostrar o progresso da medição. Primeiramente, 2' 
inicia e após 3 segundos todos os LEDs ficam azuis. 

Todos Pisca curta  
em verde

A recolha de dados do CM Point está concluída.  
O coletor entra nemo modo inativo.

2’ 
Vermelho 

Erro no sistema. O sensor não está conectado.  
O cabo ou o sensor está danificado.

2’ 
Azul

FW atualiza-se. Uma vez concluído, o coletor 
desligase.

10’ 
Amarelo O nível da bateria está inferior a 20%.

10’ 
Vermelho 

Nível crítico da bateria. Recomenda-se carregar 
imediatamente.

10’ 
Verde

A bateria está totalmente carregada. Aparece apenas 
quando o coletor está conectado a um carregador.

11’ 

 
Verde claro  Há dados no coletor.

11’ Azul  
piscante

Pesquisa de rede móvel. Quando o coletor  
se conectar ao ponto de acesso, ele vibra.
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Descarte
Este produto deve ser descartado de acordo com os requisitos 
locais. Se não tiver certeza do que fazer, entre em contato com 
as autoridades locais.

Especificação técnica
•  Entrada – conexão BNC

•  Acelerómetro ICP® 100 mV/g

•  24-bit ADC

•  Velocidade de amostragem de 44,1 kHz

•  Faixa dinâmica superior a 105 dB

•  Faixa de medição ± 50g

•  Comprimento da amostra 3 s

•  WiFi e Bluetooth®

•  Leitor RFID

•  Capacidade da memória, 10 000 medições

•  Bateria de íon de lítio de 2000 mAh

• Bateria sobressalente de íon de lítio em tempo real para 
relógio em tempo real

•  Tomada de carregamento micro USB (5 VDC)

•  Temperatura de funcionamento: de –20°С a +50°С

•  Temperatura de armazenamento: de –20 a +45°C

•  Dimensões: 70×130×35 mm, peso: 154 g

•  Tempo de medição para um ponto, inferior a 10 s

•  Marcação CE

•  Conformidade FCC
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