
Dräger CSE Connect
Programska oprema

Programska rešitev Dräger CSE Connect digitalizira izmenjavo informacij med
postopki merjenja varnega prostora. Prenos podatkov med aplikacijo v pametnem
telefonu in spletno aplikacijo poteka prek povezave z oblakom. Naprave Dräger X-
am® 8000 in X-pid® 9000/9500 za zaznavanje plina komunicirajo neposredno z
aplikacijo v pametnem telefonu. Tako lahko naloge za meritve upravljate varno in
stroškovno učinkovito.
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Spletna aplikacija 

CSE Connect Oice
za upravljanje meritvenih  

opravil in podatkov

Zaledni del v oblaku 

Microsoft® Azure 

za varno in prilagodljivo  

shranjevanje podatkov

Aplikacija CSE Connect Mobile

v pametnem telefonu za učinkovito 
obdelavo meritvenih opravil

Detektor 

Dräger X-am® 8000

za več plinov s tehnologijo 
Bluetooth® za brezžični 
prenos podatkov

Dräger X-pid® 9000/9500 

Spremljanje mejnih vrednosti 

kancerogenih snovi v nizkih 

koncentracijah

Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth® SIG, Inc.
Microsoft® Azure je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft®.

Tehnologija Bluetooth®

za brezžični prenos podatkov

in/ali



Prednosti
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Skrajšanje čakalnih dob

S hitrim in varnim prenosom podatkov med končnimi napravami in oblakom lahko meritvena opravila in rezultate
v realnem času izmenjujete med nadzorno postajo in testerjem plinov. Tako varnostni strokovnjaki prejmejo
meritvena opravila neposredno na terenu. Te optimizacije procesov zagotavljajo hitrejšo sprostitev opravil in
omogočajo takojšnje načrtovanje protiukrepov.

Povišana raven varnosti

Hiter in zanesljiv prenos merjenih vrednosti in osrednja razpoložljivost vseh meritev v spletni aplikaciji
zagotavljata višjo kakovost podatkov, kar predstavlja najboljšo podlago za varno delo. Dodatne funkcije, kot je
skeniranje kod QR, ki zagotavljajo natančno identifikacijo merilnih točk, prav tako pripomorejo k zmanjšanju
tveganja napak. Ta edinstvena identifikacija merilnih lokacij zagotavlja, da je analitik na pravem mestu in da je
meritev pravilno zabeležena v dnevnik meritev.

Varna in popolna dokumentacija

Rezultati, ki jih zaznajo naprave Dräger X-am 8000 ali Dräger X-pid 9000/9500, se enostavno, varno in priročno
prenesejo neposredno v spletno aplikacijo. Zaledni del v oblaku poskrbi za celovito shranjevanje podatkov.
Prikličete in izvozite jih lahko kadar koli.

Namestitev ni potrebna

Programska oprema Dräger CSE Connect je pripravljena za uporabo in na strani odjemalca ni potrebna
podpora oddelka IT. Kmalu po oddaji naročila boste prejeli podatke za prijavo, ki jih lahko uporabite za takojšen
uvoz in upravljanje svojih podatkov v spletni aplikaciji.

Stroški IT, ki jih je moč načrtovati

Družba Dräger krije vse stroške IT. To pomeni naslednje: mi krijemo stroške za uporabo storitve v oblaku
Microsoft® Azure Cloud, stroške gostovanja podatkov, stroške posodobitve programske opreme in stroške
podpornih funkcij. Z našo rešitvijo programske opreme kot storitve (SaaS) boste znižali stroške IT.

Skrben nadzor varnosti vaših podatkov

Kibernetska varnost je za nas bistvenega pomena na vsakem koraku razvojnega cikla. Naši izdelki tako
izpolnjujejo najvišje standarde. Za upravljanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje informacijske varnosti
družba Dräger uporablja sistem za upravljanje informacijske varnosti (Information Security Management System
– ISMS).



Delovanje programske opreme CSE Connect
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Naročilo meritve iz 
pametnega telefona

Končna sprostitev zaprtega 
prostora v npr. SAP

Odgovornost za varnost
Dodatno preverjanje 

v spletni aplikacijiVrednosti meritev iz spletne 
aplikacije Dräger X-am® 8000 
in/ali X-pid® 9000/9500

Analitik plina
Meritev

Trajanje hoje 
je izpuščeno

Trajanje hoje
 je izpuščeno

– Skrajšano trajanje hoje
– Zmanjšanje števila napak
– Hiter in varen prenos podatkov iz naprav 
 Dräger X-am® 8000 in/ali X-pid® 9000/9500 
 v pametni telefon
– Hiter in varen prenos podatkov iz namizne  
 aplikacije v pametni telefon
– Zanesljiva dokumentacija

Optimizacija procesov:

Izmerjene vrednosti se pošljejo 
v namizno aplikacijo

Trajanje hoje 
je izpuščeno

Pisarna za dovoljenja
Izdelava in upravljanje naročil 
za meritve // Ocena vrednosti 

meritev v spletni aplikaciji– Dnevne meritve – hitro   
 in učinkovito
– Upravljanje izklopa – vse  
 pod nadzorom
–  Optimizacija obrata

Področje uporabe:

Sistemske komponente
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CSE Connect Office

V spletni aplikaciji CSE Connect Office se meritvena opravila ustvarijo
na podlagi uvoženih podatkov o posameznih odjemalcih. Uporabniku
prijazen vmesnik poenostavi upravljanje vseh pametnih telefonov, ki so
povezani z zaledjem, pa tudi vsa meritvena opravila in analize. Nabore
podatkov, ki so shranjeni v zaledju, je mogoče kadarkoli pridobiti,
filtrirati in izvoziti.



Sistemske komponente
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CSE Connect Mobile

V aplikaciji CSE Connect Mobile za Android lahko uporabnik izbere
in uredi meritveno opravilo. Aplikacija prejme rezultate zaznavanja
plina, ki jih zbere Dräger X-am® 8000, prek povezave Bluetooth® 4.0.
Na voljo je tudi ročni vnos ustreznejših podatkov. Rezultati preizkusa
bodo iz aplikacije skupaj z drugimi ustreznimi podatki poslani avtorju
meritvenega opravila. Uporabnik aplikacije lahko spremlja vsa urejena in
predhodno poslana opravila.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure je zbirka integriranih oblačnih storitev, ki se nenehno
širi. S storitvijo Azure je dostop do aplikacij in njihovo upravljanje
mogoče od kjer koli na svetu. Vsi uporabniki lahko dostopajo do orodij,
aplikacij in delovnih okvirov po svoji izbiri – tako lokalno kot v oblaku. To
zagotavlja maksimalno mobilnost in optimalno uporabo. Varnost oblaka
Microsoft® Azure potrjujejo številni certifikati in izpolnjenje so zahteve za
skladnost z več kot 50 predpisi.
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Dräger X-am® 8000

Merjenje varnega prostora še nikoli ni bilo tako enostavno in priročno:
detektor za 1–7 plinov istočasno zazna strupene in vnetljive pline, pa
tudi hlape in kisik – v načinu črpalke ali difuzije. Inovativna zasnova
signalizacije in funkcije pomočnika zagotavljajo popolno varnost skozi
celoten postopek.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Naprava PID za selektivno merjenje plina je idealna za uporabnike,
ki pogosto preverjajo prisotnost nevarnih strupenih snovi. Benzen,
butadien in druge hlapne organske spojine so rakotvorne tudi v zelo
nizkih koncentracijah. Selektivna meritev je nujna, ker so pogosto
prisotni tudi drugi plini in hlapi. Naprava za merjenje plina omogoča
kratke preizkusne čase in rezultate laboratorijske kakovosti.



Podatki za naročanje
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Osnovna licenca za Dräger CSE Connect:
Letna licenca, vklj. z dostopom, gostovanjem podatkov in
shranjevanjem, vzdrževanjem, samodejnim posodabljanjem funkcij,
odpravljanjem napak
Non-stop podpora

83 28 310

Licenca za programsko opremo Dräger CSE Connect za pametne
telefone
Letna licenca, povezava mobilne aplikacije CSE Connect z
zaledjem v oblaku

83 28 311

Dräger X-am® 8000
z napajanjem (litij-ionska baterija), pripomočkom za beleženje
podatkov, ramenskim pasom, certifikatom proizvajalca, potrdilom o
umerjanju in polnilnikom (opcijsko). Popolnoma delujoča naprava
potrebuje do 5 tipal in opcijsko vgrajeno črpalko.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
z enoto tipala, nadzorno enoto s prednameščeno mobilno
aplikacijo, napajanjem, polnilnimi kabli, adapterjem za preizkusni
plin ter filtrom za prah in vodo

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
z enoto tipala, nadzorno enoto s prednameščeno mobilno
aplikacijo, napajanjem, polnilnimi kabli, adapterjem za preizkusni
plin ter filtrom za prah in vodo

68 51 848



Opombe

06 | Dräger CSE Connect

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

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

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

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
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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