
Dräger CSE Connect
Software

Soluția software Dräger CSE Connect digitalizează schimbul de informații în
timpul procedurilor de măsurare a eliminării. Transferul de date între aplicația
smartphone și aplicația web are loc printr-o conexiune cloud. Dispozitivele de
detectare a gazelor Dräger X-am® 8000 și X-pid® 9000/9500 comunică direct cu
aplicația smartphone. Acest lucru vă ajută să gestionați comenzile de măsurare în
mod mai eficient și mai economic.
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Aplicație web CSE Connect Oice  
pentru gestionarea datelor și  
a lucrărilor de măsurare

Backend cloud  
Microsoft® Azure  
pentru stocarea  
securizată, lexibilă  
a datelor

Aplicația smartphone CSE Connect 

Mobile pentru gestionarea eicientă  
a activităților de măsurare

Detector multigaz  
Dräger X-am® 8000 cu 
tehnologie Bluetooth® 
pentru transferul wireless 
al datelor

Dräger X-pid® 9000/9500 

Monitorizarea valorilor limită 
pentru substanțe carcinogene 

în concentrație redusă

Bluetooth® este marcă comercială înregistrată a companiei Bluetooth® SIG, Inc.
Microsoft® Azure este o marcă comercială înregistrată a companiei Microsoft®.

Tehnologie Bluetooth®

pentru transferul wireless al 
datelor

și/sau



Beneficii
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Reducerea timpilor de așteptare

Datorită transferului rapid, securizat al datelor între dispozitivele finale și cloud, rezultatele și activitățile de
măsurare pot fi schimbate în timp real între stația de control și testerul de gaz. În acest fel, profesioniștii din
domeniul siguranței își primesc activitățile de măsurare direct pe teren. Optimizarea acestor procese asigură
lansarea mai rapidă a lucrărilor și permite planificarea imediată a contramăsurilor.

Siguranță crescută

Transferul rapid și fiabil al valorilor măsurate și disponibilitatea la nivel central a tuturor măsurătorilor din
aplicația web sporește calitatea datelor - baza optimizată pentru o activitate în siguranță. Caracteristicile
suplimentare, cum ar fi scanarea codurilor QR pentru identificarea clară a punctelor de măsurare ajută, de
asemenea, la reducerea surselor de eroare. Această identificare unică a locației măsurătorii asigură faptul că
analizorul de gaze este la locul potrivit și că este documentat în consecință în jurnalul de măsurători.

Documentație securizată și completă

Rezultatele detectate de Dräger X-am 8000 sau Dräger X-pid 9000/9500 sunt transferate ușor, sigur și
convenabil direct în aplicația web. Backend-ul cloud stochează datele în întregime. Le puteți extrage și exporta
în orice moment.

Nu este necesară instalarea

Software-ul Dräger CSE Connect este gata de utilizat și nu necesită asistență IT din partea clientului. La scurt
timp după ce plasați comanda, veți primi detaliile de conectare pe care le puteți folosi pentru a începe imediat
să importați și să gestionați datele în aplicația web.

Cheltuieli IT planificabile

Dräger preia toate costurile IT pentru dvs. Acest lucru înseamnă că: suportăm costurile pentru utilizarea
Microsoft® Azure Cloud, pentru găzduirea datelor, pentru actualizările software și pentru funcțiile de asistență
furnizate. Cu soluția noastră software-ca-serviciu (SaaS), reduceți cheltuielile IT.

Atenție sporită pentru securitatea datelor dvs.

Securitatea cibernetică este deosebit de importantă pentru noi în fiecare fază a ciclului de dezvoltare. Și în
această privință, produsele noastre respectă cele mai înalte standarde. Pentru a gestiona, menține și îmbunătăți
continuu securitatea informațiilor, Dräger lucrează cu un sistem de management pentru securitatea informațiilor
(ISMS).



CSE Connect în acțiune
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Comandă de măsurare de pe 
smartphone

Eliberarea finală a spațiului 
închis, de exemplu, SAP

Responsabil cu siguranța
Verificare dublă în 

aplicația webValori de măsurare din aplicația 
web Dräger X-am® 8000 și/sau 
X-pid® 9000/9500

Analizator de gaze
Măsurare

Se elimină timpul necesar 
pentru mersul pe jos

Se elimină 
timpul 

necesar 
pentru 
mersul 
pe jos

– Timp redus de mers pe jos
– Rate mai mici de eroare
– Transmisie rapidă și sigură a datelor 
 de la Dräger X-am® 8000 și/sau 
 X-pid® 9000/9500 la smartphone
– Transmisie rapidă și sigură a datelor 
 între aplicația desktop și smartphone
– Documentație fiabilă

Optimizarea procesului:

Valori de măsurare trimise 
la aplicația desktop

Se elimină timpul necesar 
pentru mersul pe jos

Biroul de avize
Creați și gestionați comenzile de 
măsurare // Evaluarea valorilor de 

măsurare în aplicația web– Măsurători zilnice - rapid  
 și eficient
– Managementul   
 închiderilor - totul sub  
 control
– Optimizarea unității

Domenii de aplicare:

Componentele sistemului
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CSE Connect Office

În aplicația web CSE Connect Office, activitățile de măsurare sunt
create folosind date principale importate, specifice clientului. O
interfață ușor de folosit simplifică gestionarea tuturor dispozitivelor
smartphone conectate la backend, precum și a analizelor și a activităților
de măsurare. Seturile de date stocate în backend pot fi recuperate,
filtrate și exportate în orice moment.



Componentele sistemului
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CSE Connect Mobile

În aplicația CSE Connect Mobile pentru Android, utilizatorul
poate selecta și edita o activitate de măsurare. Printr-o conexiune
Bluetooth® 4.0, aplicația primește rezultatele detecției de gaze colectate
de Dräger X-am® 8000. Există, de asemenea, o opțiune de introducere
manuală a mai multor date relevante. Rezultatele de testare vor fi trimise
din aplicație, împreună cu alte detalii relevante, către autorul activității de
măsurare. Toate activitățile editate și trimise anterior pot fi urmărite de
utilizatorul aplicației.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure este o suită de servicii cloud integrate, care se extinde
continuu. Cu Azure, aplicațiile pot fi accesate și gestionate de oriunde
din lume. Orice utilizator poate accesa instrumentele, aplicațiile și
cadrele de lucru selectate – la nivel local, precum și în cloud. Acest
lucru asigură o mobilitate maximă și o utilizare optimă. Securitatea
spațiului cloud Microsoft® Azure este garantată de numeroase certificări
și de peste 50 de oferte de conformitate.
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Dräger X-am® 8000

Măsurarea concentrației gazelor nu a fost niciodată atât de ușoară și
confortabilă: Detectorul pentru 1 până la 7 gaze detectează simultan
gazele toxice și inflamabile, precum și vaporii și oxigenul – atât în modul
cu pompă, cât și în modul difuzie. Designul inovator de semnalizare și
funcțiile de asistare utile asigură siguranța completă pe tot parcursul
procesului.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Dispozitivul de măsurare selectivă a gazelor PID este ideal pentru
utilizatorii care testează frecvent substanțe toxice periculoase. Benzenul,
butadiena și alți compuși organici volatili (VOC) sunt cancerigeni chiar
și în cele mai mici concentrații. Măsurarea selectivă este necesară,
deoarece și alte gaze și vapori sunt adesea prezenți. Dispozitivul de
măsurare a gazelor permite timpi scurți de testare și rezultate de calitate
de laborator.



Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Licență de bază Dräger CSE Connect:
Licență anuală, incl. Accesul, Găzduirea și stocarea datelor,
Întreținere, Actualizări automatice ale caracteristicilor, Repararea
problemelor
Linie de asistență 24/7

83 28 310

Licență smartphone Dräger CSE Connect:
Licență anuală, conectare a aplicației mobile CSE Connect la
Backend cloud

83 28 311

Dräger X-am® 8000
cu sursă de alimentare electrică (baterie litiu-ion), jurnal de
date, curea pentru umăr, certificat al producătorului, certificat de
calibrare și încărcător (opțional). Un aparat complet funcțional
necesită până la 5 senzori și o pompă integrată opțională.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
cu unitate de senzor, unitate de control cu aplicație mobilă
preinstalată, surse de alimentare, cabluri de încălcare, adaptor de
gaz de test și filtru de praf și apă

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
cu unitate de senzor, unitate de control cu aplicație mobilă
preinstalată, surse de alimentare, cabluri de încălcare, adaptor de
gaz de test și filtru de praf și apă

68 51 848



Observaţii
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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