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1. Popis zařízení a jeho funkcí 

Vibrosticker-WiFi je vyráběn firmou Nasostechcomplekt v souladu 

s požadavky státních norem a technických dokumentů výrobce. 

Analyzátor vibrací Vibrosticker WiFi umožňuje provádění diagnostiky 

vibračních stavů na různých zařízeních. Vibrosticker umožňuje měření následujících 

parametrů: 

• efektivní hodnotu rychlosti (RMS) 

• maximální hodnotu zrychlení (peak) 

• hodnota dráhy (peak-to-peak) 

Zařízení se skládá z přístroje s displejem a bezdrátovým dual-módem. Toto 

zařízení pracuje v OFFLINE módu pro přímé měření a indikaci (jako individuální 

zařízení), a také v ONLINE módu, který využívá WEB-server. Vibrosticker umožňuje 

použití MQTT funkce.  
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2. Hlavní funkce zařízení a princip 

OFFLINE MODE je určený pro expresní měření se zobrazením výsledků na 
displeji zařízení. K provedení měření se nejdříve musí zvolit měřící parametr (rychlost, 
akcelerace, posun nebo ISO). Ke zvolení jiného parametru je potřeba krátce stisknout 
tlačítko umístěné na zařízení. Další možností pro zvolení parametru je nutné dlouze 
podržet tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný parametr s příslušnými jednotkami. 
Pro měření musíme umístit zařízení na měřený objekt a zajistit spolehlivý kontakt mezi 
objektem a senzorem. Měření se následně spustí krátkým stiskem tlačítka. Na displeji 
se ukáže výsledek podle následujícího schématu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RMS, mm/s 

Spektrum 

rychlosti 

Peak-list 

15 sec. 

15 sec. 

15 sec. 

15 sec. 

Rychlost Dráha Zrychlení 

Zobrazení 

AMP, m/s2 

Spektrum 

zrychlení 

Peak-list 

Span, µm 

Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko 

ISO10816 

AMP, m/s2 

RMS, mm/s 

Span, µm 

mailto:mms@profess.cz


 
 
PROFESS, spol. s.r.o.  Tel.:  +420 377 454 411 
Květná 5, Plzeň  E-mail:   mms@profess.cz 
326 00   Web:     www.profess.cz 
  
 
 

 
4 

ONLINE MODE je zařízení ve Web-server módu, kde mobilní telefon nebo 
tablet je konečné zařízení pro obdržení dat. Mobilní telefon či tablet je připojen k síti 
Wi-Fi, která je vytvořená zařízením Vibrosticker-Wi-Fi. K obdržení naměřených dat je 
nutné použít jakýkoliv moderní webový prohlížeč (jako je např. Google Chrome). 
Následující parametry jsou přeneseny do zařízení: efektivní hodnota rychlosti, 
maximální hodnota zrychlení, spektrum rychlosti a posun. Všechna měření v tomto 
módu jsou uložena automaticky v databázi.  

Pro měření je nezbytné 
• je nutné mít zařízení vypnuté (zařízení se samo vypne po určité době v 

nečinnosti) a poté stisknout a držet tlačítko alespoň jednu minutu pro zapnutí 
módu (na displeji se zobrazí “Web server”) 

• umístit měřící zařízení na objekt, a ujistit se, že mají spolehlivý kontakt mezi 
sebou  

• připojit mobilní telefon popř. tablet k síti Wi-Fi zařízení Vibrostick. Název sítě je 
“vibrosticker_XXX” (XXX je individuální číslo zařízení) DŮLEŽITÉ: Ve svém 
zařízení (Android/iOS) byste měli souhlasit s připojením k síti WiFi, I když síť 
nemá přístup k internetu. Když jste připojeni k zařízení, ujistěte se, že se mobilní 
telefon či tablet neaktualizuje. Heslo k WiFi síti je “ntkvdkntkvdk”. 

• vložte IP adresu: 192.168.1.180 do prohlížeče (lokální měřící databáze bude 
odpovídat pouze specifické adrese, takže se doporučuje používat pouze jednu 
verzi) 

• po připojení k serveru, počkejte chvíli, aby se nahrála stránka aplikace 
• stránka aplikace se skládá z menu se záložkami. Kulaté tlačítko měření “M” je 

umístěné v dolní části stránky 
• záložky jsou rozděleny podle funkčního účelu  
• Pro provedení expresního měření není nutné vyplnit záložky “Location” a 

“Object”. Doporučujeme vyplnit záložku “Measurement” nebo “Charts&Data” 
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3. Obsah balení 

• 1 x Vibrosticker Wifi 
• 1 x USB mini kabel (napájecí kabel) 
• 1 x Adaptér s hrotem 
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