
Dräger CSE Connect
Cофтуер

Софтуерното решение Dräger CSE Connect дигитализира обмена на
информация по време на процедури за измерване на работната среда.
Трансферът на данни между приложението за смартфон и уеб приложението
се осъществява чрез облачна връзка. Газдетектроните устройствата Dräger
X-am® 8000 и X-pid® 9000/9500 комуникират директно с приложението за
смартфон. Това помага да управлявате поръчките си за измерване безопасно и
икономично.
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Уеб приложение 
CSE Connect Oice
за управление на задачи 
и данни за измерване

Облачен сървър 
Microsoft® Azure 

за защитено, гъвкаво 
съхранение на данни

Приложение за смартфон 
CSE Connect Mobile

за ефективно управление на  
задачите за измерване

Мултигазов детектор 
Dräger X-am® 8000

с технология Bluetooth®  
за безжичен трансфер  
на данни

Dräger X-pid® 9000/9500 

Наблюдение на гранични 
стойности на карциногенни 

вещества в ниска 
концентрация

Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth® SIG, Inc.
Microsoft® Azure е регистрирана търговска марка на Microsoft®.

Технология Bluetooth®
за безжичен трансфер  
на данни

и/или



Предимства
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Намаляване на времето за изчакване

Благодарение на бързия и защитен трансфер на данни между крайните устройства и облака, задачите
и резултатите от измерванията могат да бъдат разменяни в реално време между контролната станция
и тестващия газовете. По този начин професионалистите по безопасността получават своите задачи за
измервания директно на обекта. Тези оптимизации на процесите осигуряват по-бързо разрешение на
задачите и незабавно планиране на контрамерки.

Повишена безопасност

Бързият и надежден трансфер на измерваните стойности и централната наличност на всички
измервания в уеб приложението повишават качеството на данните – оптимизираната база за безопасна
работа. Допълнителни функции, като сканиране на QR кодове за ясна идентификация на точките за
измерване, също помагат за редуциране на източниците на грешки. Това уникално идентифициране
на местоположението на измерване помага газанализаторът да бъде на правилното място и това да
е съответно документирано в регистрационния файл за измерванията.

Защитена и пълна документация

Резултатите, отчетени от Dräger X-am 8000 или Dräger X-pid 9000/9500, се прехвърлят лесно, безопасно
и удобно директно към уеб приложението. Облачният сървър съхранява данните изцяло. Можете да ги
извличате и експортирате по всяко време.

Не се изисква инсталиране

Софтуерът Dräger CSE Connect е готов за употреба и не изисква ИТ поддръжка от страната на клиента.
Скоро след като направите поръчката си, ще получите данните си за влизане, които можете да използвате,
за да започнете да импортирате и управлявате своите данни в уеб приложението веднага.

Възможност за планиране на разходите за ИТ

Dräger поема всички ИТ разходи за вас. Това означава: ние поемаме разходите за използване на облачната
услуга на Microsoft® Azure, за хостинг на данни, за актуализации на софтуера и за предоставените функции за
поддръжка. С нашето SaaS решение (софтуер като услуга) вие намалявате разходите си за ИТ.

Внимателно проследяване на сигурността на данните ви

Киберсигурността е изключително важна за нас във всяка фаза на цикъла на разработване. В това
отношение нашите продукти също покриват най-високите стандарти. За да управлява, поддържа
и подобрява непрекъснато сигурността на информацията, Dräger работи със система за управление на
сигурността на информацията (ISMS).



CSE Connect в действие
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Поръчка за измерване 
от смартфон

Последно разрешение за затвор
ено пространство напр. в SAP

Отговорност за безопасността
Двойна проверка в уеб 

приложениетоСтойности на измервания от уе
б приложението Dräger X-am® 
8000 и/или X-pid® 9000/9500

Измерване с
газанализатор

Времето за ходене 
е пропуснато

Времето за 
ходене е 

пропуснато

– Намалено време за ходене
– Намалени нива на грешки
– Бърз и безопасен трансфер на данни от 
 Dräger X-am® 8000 и/или X-pid® 9000/9500 
 към смартфон
– Бърз и безопасен трансфер на данни между 
 приложението за компютър и смартфон
– Надеждна документация

Оптимизиране на процесите:

Стойности на измервания се изпращат 
към приложението за компютър

Времето за ходене 
е пропуснато

Отдел за разрешения
Създаване и управление на поръчк

и за измервания // Оценяване 
на стойностите от измерванията в 

уеб приложението

– Ежедневни измервания
 бързо и ефективно
– Управление на изключва 
 нето – всичко е под конт 
 рол
–  Оптимизиране на съоръ
 жението

Области на приложение:

Компоненти на системата
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CSE Connect Office

В уеб приложението CSE Connect Office задачите за измервания се
създават чрез използване на импортирани, специфични за клиента
основни данни. Ориентиран към потребителя интерфейс опростява
управлението на всички смартфони, свързани със сървъра, както
и всички задачи за измервания и анализи. Наборите от данни,
съхранени на сървъра, могат да бъдат извличани, филтрирани и
експортирани по всяко време.



Компоненти на системата
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CSE Connect Mobile

В приложението CSE Connect Mobile за Android потребителят
може да избере и редактира задача за измерване. Чрез връзка
посредством Bluetooth® 4.0 приложението получава резултатите от
откриването на газове, събрани от Dräger X-am® 8000. Също има
опция за ръчно въвеждане на допълнителни важни данни. Резултатите
от тестовете ще бъдат изпратени от приложението заедно с други
съответни данни към автора на задачата за измерване. Всички
редактирани и по-рано изпратени задачи могат да бъдат проследявани
от потребителя на приложението.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure е пакет от интегрирани облачни услуги, който
постоянно се разраства. С Azure приложенията са достъпни и могат
да бъдат управлявани от всяка точка в света. Всеки потребител може
да осъществява достъп до инструменти, приложения и рамки по
избор – локално, а също и в облака. Това осигурява максимална
мобилност и оптимално използване. Защитеността на Microsoft® Azure
се поддържа с множество сертификати и над 50 предложения за
съответствие.
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Dräger X-am® 8000

Измерването на работната среда никога не е било толкова лесно и
удобно: Детекторът за 1 до 7 газа едновременно открива токсични и
запалими газове, както и изпарения и кислород – в режим на дифузия
или в режим на помпа. Иновативният дизайн за сигнализиране и
удобните помощни функции гарантират пълна безопасност през целия
процес.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Селективният PID газанализатор е идеален за потребители,
които често извършват тестване за опасни токсични вещества.
Бензен, бутадиен и други летливи органични съединения (ЛОС)
са карциногенни, дори в най-малките концентрации. Селективното
измерване е необходимо, защото често присъстват и други газове и
изпарения. Газанализаторът позволява кратки времена за измерване
и резултати с лабораторно качество.



Информация за поръчване
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Основен лиценз за Dräger CSE Connect:
Годишен лиценз, включващ достъп, хостинг и съхранение на
данни, поддръжка, автоматични актуализации на функции,
отстраняване на неизправности,
гореща линия 24/7

83 28 310

Лиценз за смартфон за Dräger CSE Connect:
Годишен лиценз, връзка на мобилно приложение CSE Connect
към
облачен сървър

83 28 311

Dräger X-am® 8000
със захранване (литиевойонна батерия), регистратор на
данни, ремък за рамо, сертификат на производителя,
сертификат за калибриране и зарядно устройство (опция).
Напълно функциониращото устройство изисква до 5 датчика и
допълнителна вградена помпа.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
със сензорен модул, контролен модул с предварително
инсталирано мобилно приложение, захранвания, зарядни
кабели, адаптер за тестов газ и филтър за прах и вода

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
със сензорен модул, контролен модул с предварително
инсталирано мобилно приложение, захранвания, зарядни
кабели, адаптер за тестов газ и филтър за прах и вода

68 51 848



Бележки
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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