
Dräger CSE Connect
Λογισμικό

Το λογισμικό Dräger CSE Connect ψηφιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη
διάρκεια διαδικασιών μέτρησης των επιπέδων καθαρότητας του αέρα.
Η διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής του smartphone app και της
διαδικτυακής εφαρμογής λαμβάνει χώρα μέσω μιας σύνδεσης cloud. Οι συσκευές
ανίχνευσης Dräger X-am® 8000 και X-pid® 9000/9500 επικοινωνούν απευθείας με
την εφαρμογή του smartphone, βοηθώντας να διαχειρίζεστε τις εργασίες μέτρησης.
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Διαδικτυακή εφαρμογή  
CSE Connect Oice για τη 
διαχείριση των εργασιών και 
δεδομένων μέτρησης

Microsoft® Azure  
cloud backend για  
ασφαλή, ευέλικτη  
αποθήκευση δεδομένων

Εφαρμογή για smartphone  
CSE Connect Mobile για τον 
αποτελεσματικό χειρισμό των  

εργασιών μέτρησης

Dräger X-am® 8000 
συσκευή ανίχνευσης 
πολλαπλών αερίων με 
τεχνολογία Bluetooth® 
για ασύρματη μεταφορά 
δεδομένων

Dräger X-pid® 9000/9500 

Παρακολούθηση των οριακών 
τιμών καρκινογόνων ουσιών σε 

χαμηλή συγκέντρωση

Η ονομασία Bluetooth® αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.
Η ονομασία Microsoft® Azure αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft®.

Τεχνολογία Bluetooth® 
για ασύρματη μεταφορά 
δεδομένων

ή/και
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Μείωση του χρόνου αναμονής

Χάρη στη γρήγορη, ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ των τερματικών συσκευών και του Cloud, η ανταλλαγή
των εργασιών μέτρησης και των αποτελεσμάτων μεταξύ του σταθμού ελέγχου και του ελεγκτή αερίων γίνεται σε
πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας λαμβάνουν απευθείας και επιτόπου τις
εργασίες μέτρησης. Αυτές οι βελτιστοποιήσεις στη διαδικασία διασφαλίζουν ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών και
επιτρέπουν τον άμεσο σχεδιασμό αντίμετρων.

Μεγαλύτερη ασφάλεια

Η ταχεία και αξιόπιστη μεταφορά των τιμών μέτρησης και η κεντρική διαθεσιμότητα όλων των μετρήσεων στη
διαδικτυακή εφαρμογή αυξάνουν την ποιότητα των δεδομένων – το βέλτιστο θεμέλιο για ασφαλή εργασία. Επιπλέον
χαρακτηριστικά, όπως η σάρωση κωδικών QR για τον σαφή εντοπισμό των σημείων μέτρησης, συμβάλλουν επίσης
στη μείωση των πηγών σφάλματος. Αυτός ο μοναδικός εντοπισμός της θέσης μέτρησης διασφαλίζει ότι η ανάλυση
αερίου πραγματοποιείται στο σωστό σημείο και ότι καταγράφεται σωστά στο αρχείο μετρήσεων.

Ασφαλής και πλήρης καταγραφή

Τα αποτελέσματα που ανιχνεύονται με το Dräger X-am 8000 ή το Dräger X-pid 9000/9500 μεταφέρονται
απευθείας στη διαδικτυακή εφαρμογή εύκολα, με ασφάλεια και άνεση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εξολοκλήρου
στο cloud backend, από όπου μπορείτε να τα ανακτήσετε και να τα εξάγετε ανά πάσα στιγμή.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση

Το λογισμικό Dräger CSE Connect είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτεί υποστήριξη από το τμήμα
πληροφορικής του πελάτη. Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την παραγγελία σας, θα λάβετε τα στοιχεία
σύνδεσής σας προκειμένου να είστε σε θέση να ξεκινήσετε αμέσως την εισαγωγή και διαχείριση των δεδομένων σας
στη διαδικτυακή εφαρμογή.

Δυνατότητα προγραμματισμού των εξόδων υποστήριξης πληροφορικής

Η Dräger αναλαμβάνει όλο το κόστος υποστήριξης πληροφορικής. Αυτό σημαίνει: καλύπτουμε το κόστος για τη
χρήση του Microsoft® Azure Cloud, τη διατήρηση των δεδομένων, τις ενημερώσεις λογισμικού και τις παρεχόμενες
λειτουργίες υποστήριξης. Με το λογισμικό μας ως ολοκληρωμένη υπηρεσία, μειώνετε τα έξοδα στον τομέα της
πληροφορικής.

Στενή παρακολούθηση της ασφάλειας δεδομένων

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ύψιστης σημασίας για εμάς σε κάθε στάδιο του κύκλου ανάπτυξης. Ως εκ
τούτου, τα προϊόντα μας ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα. Για τη διαχείριση, διατήρηση και συνεχή βελτίωση
της ασφάλειας των πληροφοριών, η Dräger συνεργάζεται με μια εταιρεία διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών.



Το CSE Connect εν δράσει
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Εντολή μέτρησης από το 
smartphone

Τελική έγκριση για είσοδο σε περιορ
ισμένο χώρο, π.χ. στο SAP

Υπεύθυνος Ασφάλειας
Διπλός έλεγχος στη διαδικτυακή 

εφαρμογή
Τιμές μέτρησης από τη διαδικτυα
κή εφαρμογή Dräger X-am® 8000 
ή/και X-pid® 9000/9500

Ανάλυση αερίων 
Μέτρηση

Ο απαιτούμενος χρ
όνος εξαλείφεται

Ο απαιτο
ύμενος 
χρόνος 

εξαλείφεται

– Μειωμένος απαιτούμενος χρόνος
– Μειωμένο ποσοστό σφαλμάτων
– Γρήγορη και ασφαλής διαβίβαση δεδομένων 
 από το Dräger X-am® 8000 ή/και το 
 X-pid® 9000/9500 στο Smartphone
– Γρήγορη και ασφαλής διαβίβαση δεδομένων 
 μεταξύ της εφαρμογής Desktop και του 
 Smartphone
– Αξιόπιστη καταγραφή

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας:

Οι τιμές μέτρησης αποστέλλονται 
στην εφαρμογή του desktop

Ο απαιτούμενος 
χρόνος εξαλείφεται

Γραφείο αδειοδότησης
Δημιουργία και διαχείριση εντολών μ
έτρησης // Αξιολόγηση των τιμών μέ
τρησης στη διαδικτυακή εφαρμογή–  Ημερήσιες μετρήσεις - γρή 

 γορα και αποτελεσματικά
–  Διαχείριση Shutdown-  
 όλα υπό έλεγχο
–  Βελτιστοποίηση μονάδας

Τομείς εφαρμογής:

Συνιστώσες συστήματος
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CSE Connect Office

Στη διαδικτυακή εφαρμογή CSE Connect Office, οι εργασίες μέτρησης
δημιουργούνται με εισαγωγή δεδομένων για τον εκάστοτε πελάτη.
Μια φιλική για τον χρήστη διεπαφή απλοποιεί τη διαχείριση όλων των
smartphones που είναι συνδεδεμένα με το backend, καθώς και όλων
των εργασιών μέτρησης και των αναλύσεων. Τα σετ δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στο backend μπορούν να ανακτηθούν, να φιλτραριστούν
και να εξαχθούν ανά πάσα στιγμή.



Συνιστώσες συστήματος
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CSE Connect Mobile

Στην εφαρμογή για Android CSE Connect Mobile, ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει και να επεξεργαστεί μια εργασία μέτρησης. Μέσω μιας σύνδεσης
Bluetooth® 4.0, η εφαρμογή λαμβάνει τα αποτελέσματα της ανίχνευσης
αερίου που συγκέντρωσε το Dräger X-am® 8000. Διατίθεται, επίσης,
επιλογή χειροκίνητης εισαγωγής πιο σχετικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα
των δοκιμών θα σταλούν από την εφαρμογή, μαζί με άλλες σχετικές
λεπτομέρειες, στον υπεύθυνο της εργασίας μέτρησης ο οποίος θα μπορεί
στη συνέχεια να παρακολουθεί όλες τις εργασίες.
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Microsoft® Azure

Το Microsoft® Azure είναι ένα πρόγραμμα ενοποιημένων υπηρεσιών
cloud, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς. Με το Azure έχετε πρόσβαση
και μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας όπου κι αν βρίσκεστε.
Οποιοσδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση στα εργαλεία, τις εφαρμογές και
τα πλαίσια που επιθυμεί – σε τοπικό επίπεδο αλλά και στο cloud. Έτσι
διασφαλίζεται η μέγιστη ευελιξία και η βέλτιστη χρήση. Η ασφάλεια του
Microsoft® Azure cloud υποστηρίζεται από πολυάριθμες πιστοποιήσεις και
πάνω από 50 διασφαλίσεις συμμόρφωσης.
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Dräger X-am® 8000

Ο έλεγχος καθαρότητας του αέρα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος και
άνετος: Ο φορητός ανιχνευτής 1 έως 7 αερίων ανιχνεύει τοξικά και
εύφλεκτα αέρια, καθώς και ατμούς και οξυγόνο ταυτόχρονα – σε
λειτουργία αντλίας ή διάχυσης. Ο καινοτόμος σχεδιασμός σήμανσης και
οι εύχρηστες λειτουργίες υποβοήθησης διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια
καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Η συσκευή επιλέκτικής ανίχνευσης αερίων με χρήση φωτοϊονισμού (PID)
είναι ιδανική για την ένδειξη παρουσίας επικίνδυνων τοξικών ουσιών. Το
βενζόλιο, το βουταδιένιο και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις είναι
καρκινογόνες , ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Η επιλεκτική
μέτρηση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν και άλλα αέρια
και ατμοί. Η συσκευή επιτρέπει τη γρήγορη διεξαγωγή ελέγχων παρέχοντας
αποτελέσματα εργαστηριακής ποιότητας.



Πληροφορίες παραγγελίας
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Βασική άδεια του Dräger CSE Connect:
Ετήσια άδεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, καταχώρισης
και αποθήκευσης δεδομένων, συντήρηση, αυτόματες ενημερώσεις
χαρακτηριστικών, διόρθωση σφαλμάτων,
24ωρη γραμμή υποστήριξης

83 28 310

Άδεια του Dräger CSE Connect για Smartphone:
Ετήσια άδεια, Εφαρμογή Connection CSE Connect Mobile
στο Cloud-Backend

83 28 311

Dräger X-am® 8000
με παροχή ενέργειας (μπαταρία ιόντων λιθίου), μητρώο
καταχώρησης δεδομένων, ιμάντα ώμου, πιστοποιητικό
κατασκευαστή, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και φορτιστή
(προαιρετικό). Για μια πλήρως λειτουργική συσκευή απαιτούνται έως
πέντε αισθητήρες και μια προαιρετική ενσωματωμένη αντλία.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
με μονάδα αισθητήρα, μονάδα ελέγχου με προεγκατεστημένη
εφαρμογή για κινητές συσκευές, τροφοδοτικά, καλώδια φόρτισης,
προσαρμογέα αερίου δοκιμής και φίλτρο σκόνης και νερού

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
με μονάδα αισθητήρα, μονάδα ελέγχου με προεγκατεστημένη
εφαρμογή για κινητές συσκευές, τροφοδοτικά, καλώδια φόρτισης,
προσαρμογέα αερίου δοκιμής και φίλτρο σκόνης και νερού

68 51 848



Σημειώσεις
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

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

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.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
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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