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Bruksanvisning
SES-loggern är ett kompakt, handhållet och 1-kanaligt instrument
för insamling av vibrationsdata. Den används tillsammans med
appen ReSES Communicator installerad på en mobiltelefon eller
läsplatta för iOS eller Android med hotspot anslutning.
Appen ReSES Communicator överför insamlad data från SESloggern 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 används. Felaktig användning kan
orsaka personskada och/eller skada av 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 via
support@relianeering.com.
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Säkerhetsinstruktioner
• SES-loggern får endast användas tillsammans med en
accelerometer (IEPE) 100 mV/g och anslutas till SES-loggern
med BNC-kontakt
• SES-loggern får endast laddas med en 5V DC Micro USB-kabel
• SES-loggern får inte öppnas.
• Inga garantier gäller om SES-loggern öppnats.
• 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

Förpackningsinnehåll
SES-logger komplett kit (HW-SES-KIT01)
•
•
•
•
•
•
•

1 st HW-SES-01, SES-logger instrument
1 st HW-SES-SEN, IEPE Accelerometer 100 mV/g
1 st HW-SES-SEN-MTB, Kabel BNC till MIL
1 st HW-SES-Z-ADP, Adapter till mätnippel
1 st HW-SES-Z-USB, Micro USB kabel
1 st HW-SES-Z-BAG, Instrumentväska
1 st Bruksanvisning
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SES-logger knapp
LED-ring
Batteriindikator
Indikator för WiFi och
väntande filöverföring
RFID-taggindikator
BNC-kontakt
Stabiliseringsindikator
Systemindikator
Micro USB-kontakt (endast
för laddning)

Relianeering AB

SES-loggern läser in och lagrar
3 sekunder med vibrationsdata.
Loggern är konstruerad för IEPEsensorer (ICP®) med 100 mV/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. Filer som överförts
raderas automatiskt från loggern.
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Datainsamling
CM Point UID

Gå till maskinen med unika RQ
mätpunkter

CM Point UID

Öppna RQ-skyddshatten för mätpunkten
Säkerställ att sensorkabeln är ordentligt
ansluten till BNC-kontakten
Starta SES-loggern, tryck på knappen
tills hela led-ringen lyser vit och
vibrationsindikeringen känns.

CM Point UID

Acceleration
100 mV/g

Skruva fast sensorn med
snabbkopplingen (RQ-SES-Z-ADP) på
mätpunkten med ett kvarts varv. Säkerställ att
sensorn sitter ordentligt fast.

CM Point UID

Acceleration
100 mV/g
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Skanna RFID-taggen vid mätpunkten
genom att hålla loggern nära taggen.
Distansen skall vara mindre än 50 mm från
RQ-skyddshatten. RFID LED (5) lyser grönt
och loggern vibrerar.
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Påbörja mätningen
Starta mätningen med knappen
TAG

OBS:Tryck på knappen (1) under tiden
RFID LED (12') lyser grön i 5 sek, loggern
vibrerar. Om knappen ej trycks släcks
RFID LED (12') och loggern återgår till
standby och LED-ring lyser vit.
Scanna skyddshatten med RFID för att
påbörja mätning igen.

Mätningen
TAG

Stabiliseringsindikatorn (1') lyser blå i 5
sekunder. Därefter tänds LED-ringen upp i
blått enligt klockan, 2–12'.
OBS: Om (2') är röd, kontrollera sensorns
anslutning. Troligen är inte sensorn
ansluten korrekt.

TAG

Utförd mätning
När mätningen är utförd kommer loggen att
vibrera och alla LEDar visar grönt.

Koppla bort sensorn
CM Point UID

Relianeering AB

Stäng skyddshatten och gå till nästa
RQ-mätpunkt
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Data överföring
Aktivera internetdelning (hotspot) på din
mobila enhet
reses638

Internetdelningens kod MÅSTE vara
<reses638>
OBS: Internetdelningen måste konfigureras
till 2.4 GHz (för Android-enheter som har
val för frekvensband). SES-loggern kan inte
använda 5.0GHz

Starta ReSES Communicator App
OBS: Om Appen har startats före aktivering av
internetdelning rekommenderar vi att ta avsluta
Appen och starta den på nytt.

Starta SES-loggern
SES-loggern kommer efter 2
minuter automatiskt att koppla upp
sig mot ReSES Communicator
och börja överföringen av
insamlad data. För att manuellt
initiera dataöverföring, tryck
två gånger på knappen i snabb
följd ("dubbelklicka"). Under
datatransfer lyser LED (11') blå

TAG

OBS: LED (11') indikerar med
grönt-gult att insamlad data finns i
SES-loggens minne.
Relianeering AB
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Tips för dataöverföring:
• SES-loggern och den mobila enheten skall vara nära varandra
för god kommunikation
• När den GULA cirkeln roterar på APPens huvudskärm indikerar
detta att data överföring mellan loggen och den mobila enheten
genomförs
• När den BLÅ cirkeln roterar på APPens huvudskärm indikerar
detta att överföring sker mellan den mobila enheten och
ReSES.net molntjänst
• När SES-loggern har överfört all insamlad data blir LED (11') vit
• När den grönblinkande punkten på APPens huvudskärm
försvinner finns ingen mer data att överföra
• När man öppnar APPen på den mobila enheten kommer det
genast indikeras om insamlad data finns kvar på den mobila
enheten
• APPen kontrollerar automatiskt var 5’e minut om ny data finns för
överföring till ReSES.net molntjänst.
Relianeering AB
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1. Instrumentpanel (huvudskärm)
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)
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, anläggningar, maskiner,
översikt mätpunkter etc.)
9. Kommunikationslogg (dataöverföring mellan logger, mobil
enhet och molnet)
Relianeering AB
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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 väljas godtyckligt. Loggern behöver
vara i närheten av din för tillfredsställande överföringshastighet.
Om enheten har val för frekvensband för hotspot skall 2,4 GHz
väljas.

ReSES.net access från ReSES Communicator
• Appen ReSES Communicator ger användaren information om
mätpunkterna så snart datan är överförd till molnet. Information
som är 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 10-1000Hz i mm/s RMS ISO10816)
• trend per varje RQ-mätpunkt på maskinen
• komplett lista på maskiner som skall mätas, om de är mätta
eller försenade och hur många mätpunkter per maskin som är
försenade

Relianeering AB
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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:
• Säkerställ att batteriet är laddat. Batteriindikatorn skall lysa grönt,
gult eller rött under laddning.
WiFi indikatorn (11'LED) är röd:
• 3 sekunder statiskt röd WiFi LED. Problem med uppkoppling till
hotspot till mobil enhet. Kontrollera att den mobila enheten har
en aktiv internetdelning/hotspot.
• 3 sekunder blinkande röd WiFi LED. Problem med kontakt med
ReSES Communicator. Kontrollera att ReSES Communicator är
aktiverad på den mobila enheten.
Systemindikatorn (2'LED) lyser rött:
• Starta om loggern
• Säkerställ att sensorkabeln är ordentligt ansluten till BNCkontakten.
•

Kontrollera om det finns skador på sensorkabel eller sensor. Byt
ut skadad del.

Systemindikatorn (2'LED) lyser blå:
• Loggerns programvara uppdateras. Vänta tills loggen stängs ner
(c:a 1 minut) och starta sedan loggern igen
Batteriet laddas inte inom 4 timmar:
• Inom några timmar från laddningens start skall 10'LED ändra
färg från Röd till Gul och vid full laddning till Grön
• Kontrollera USB-kabeln och laddaren
Relianeering AB
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SES-loggern överför ingen data:
• Kontrollera att data finns på loggen, 11'LED skall lysa gulgrön
• Kontrollera att mobila enheten har aktiverad internetdelning/
hotspot. Använd annars en annan mobil enhet. Observera att en
mobil enhets internetdelning/hotspot kan avaktiveras om den
inte används
• Kontrollera att internetdelningen/hotspot är inställd på 2,4 GHz.
Gäller vissa Android enheter.
• Kontrollera att indernetdelningen/hotspot WiFi-lösenord är
reses638
• Starta om den mobila enhetens internetdelning/hotspot och
starta om SES-loggern. Upprepa detta några gånger om SESloggern fortfarande inte överför data.
• Försök att hålla SES-loggern och mobila enheten nära varandra.
• Försök att koppla SES-loggern mot en annan mobil enhet.
• Om ni använder ett lokalt WiFi nätverk, kontrollera inställning för
brandvägg.
Om ingen av åtgärdena ovan hjälper, kontakta vår tekniska support
för assistans (support@relianeering.com).

Relianeering AB
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SES Logger LEDs status
LEDs
Alla

12'

1'
2' till 12'
Alla

2'

2'
10'
10'
10'
11'
11'

Färg
Vit,
blinkar
långsam

Beskrivning
Logger aktiverad

Grön

RQ-mätpunkt (unik) är scannad. Användaren har
några sekunder på sig att trycka på knappen för
mätning.

Blå

Stabiliseringsindikatorn (1`) lyser blå i 5 sekunder.

Blå

Under 3 sekunders mätning tänds LED-ringen upp i
blått enligt klockan, 2-12.

Blinkar
Mätningen är utförd från RQ-mätpunkten.
kort Grön
Röd

Systemfel. Sensorn är inte ansluten. Kabel eller
sensor skadad.

Blå

FW uppdateras. Efter uppdateringen stängs logger
av.

Gul

Batteriet har 20% kvar

Röd

Kritisk batterinivå. Ladda snarast.

Grön

Batteriet är fullt laddat. Detta indikeras endast när
loggen är kopplad till en laddare.

Gul/Grön Insamlad data finns i SES-loggern
Blinkar
Blå

Relianeering AB

Logger söker en mobil enhet. När SES-loggern hittar
en mobil enhet vibrerar loggern vid lyckad anslutning
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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.

Teknisk specifikation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingång - BNC koppling
ICP® accelerometer 100 mV/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: 154 g
Tid per mätpunkt ca 10 s
CE-märkt
FCC-förenlig
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