
Dräger CSE Connect
Software

Softwarové řešení Dräger CSE Connect zrostředkovává výměnu informací během
měření před vstupem. Přenos dat mezi aplikací v chytrém telefonu a webovou
aplikací se provádí prostřednictvím připojení přes cloud . Přístroje k detekci plynů
Dräger X-am® 8000 a X-pid® 9000/9500 komunikují přímo s aplikací v chytrém
telefonu. To vám pomáhá bezpečně a nákladově efektivně spravovat vaše měřicí
úlohy.
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Webová aplikace  

CSE Connect Oice
pro zpracování dat měření

Microsoft® Azure 

cloud pro bezpečné  
a lexibilní uložení dat

Aplikace CSE Connect Mobile

pro efektivní měření plynů

Dräger X-am® 8000

s Bluetooth® pro bezdrátový 

přenos dat

Dräger X-pid® 9000/9500

měří nízké koncentrace 
karcinogenů

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka Bluetooth® SIG, Inc.

Microsoft® Azure je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft®.

Technologie Bluetooth®

pro bezdrátový přenos dat

a/nebo
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Zrychlení pracovního postupu

Díky rychlé a bezpečné výměně dat mezi koncovými zařízeními a cloudem lze výsledky i povolení přenášet
mezi pracovníkem vykonávajícím měření a řídícím pracovištěm v reálném čase. Tímto způsobem dostávají
bezpečnostní technici zpracované výsledky měření přímo v terénu. Tato optimalizace postupu zajišťuje rychlejší
nástup na práce a umožňuje okamžité plánování protiopatření.

Vyšší bezpečnost

Rychlý a spolehlivý přenos naměřených hodnot a centrální dostupnost všech měření ve webové aplikaci zvyšují
kvalitu dat – optimální základ bezpečné práce. Další funkce, jako např. načítání QR kódů pro jednoznačnou
identifikaci měřicích míst, pomáhají eliminovat zdroje chyb. Tato jedinečná identifikace místa měření zajišťuje, že
plynový analytik je na správném místě s odpovídajícím záznamem v protokolu měření.

Bezpečná a kompletní dokumentace

Výsledky zjištěné přístrojem Dräger X-am 8000 nebo Dräger X-pid 9000/9500 jsou snadno, bezpečně a
pohodlně přeneseny přímo do webové aplikace. Cloudové úložiště ukládá veškerá data. Můžete je kdykoliv
stáhnout a exportovat.

Není zapotřebí žádná instalace

Software Dräger CSE Connect je připraven k okamžitému použití a na straně klienta nevyžaduje žádnou
podporu IT. Krátce po zadání vaší objednávky obdržíte své přihlašovací údaje, které můžete ihned začít používat
k importu a správě vašich dat ve webové aplikaci.

Možnost plánování výdajů na IT

Dräger přebírá náklady spojené s IT za vás. To znamená: my za vás neseme náklady za používání cloudu
Microsoft® Azure, za hosting dat, za aktualizace softwaru a za podporu poskytovaných funkcí. Díky našemu
řešení software-as-a-service (SaaS) snižujete náklady na IT.

Přísně střežená bezpečnost dat

Kybernetická bezpečnost je pro nás maximálně důležitá v každé fázi cyklu vývoje. V tomto ohledu naše výrobky
splňují ty nejvyšší standardy. Ke správě, údržbě a neustálému vylepšování bezpečnosti informací společnost
Dräger využívá systém správy bezpečnosti informací (ISMS).
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Příkaz k měření 
prostřednictvím chytrého 
telefonu

Konečné uvolnění nebezpečných 
prostor, např. v SAP

Bezpečnostní technik
Dvojitá kontrola ve webové 

aplikaciHodnoty měření z webové 
aplikace Dräger X-am® 8000 
a/nebo X-pid® 9000/9500

Plynový analytik
Měření

Šetří se doba 
chůze

Šetří se 
doba chůze

– Zkrácená doba chůze
– Omezení chybovosti
– Rychlý a bezpečný přenos dat 
 z Dräger X-am® 8000 a/nebo 
 X-pid® 9000/9500 do chytrého telefonu
– Rychlý a bezpečný přenos mezi aplikací 
 v PC a chytrým telefonem
– Spolehlivá dokumentace

Optimalizace postupu:

Odeslání naměřených 
hodnot do aplikace v PC

Šetří se doba chůze

Výdej povolení
Tvorba a správa příkazů k měření  
Vyhodnocení hodnot měření ve 

webové aplikaci– Každodenníenní měření –  
 rychle a efektivně
– Správa odstávek provozu –  
 vše pod kontrolou
–  Optimalizace provozu

Oblasti použití:

Součásti systému

D
-6

98
-2

01
8

CSE Connect Office

Ve webové aplikaci CSE Connect Office se vytváří úlohy měření pomocí
importovaných kmenových dat specifických pro daného zákazníka.
Uživatelsky přívětivé rozhraní zjednodušuje správu všech chytrých
telefonů připojených k záloze a také správu všech úloh měření a analýz.
Datové sady uložené v záloze lze kdykoli vyvolat, filtrovat a exportovat.
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CSE Connect Mobile

V mobilní aplikaci CSE Connect Mobile pro Android může uživatel volit
a upravovat požadavek měření. Pomocí připojení Bluetooth® 4.0 aplikace
obdrží výsledky měření plynu z Dräger X-am® 8000. K dispozici je také
možnost ručně zadat další relevantní data. Výsledek zkoušky bude
odeslán z aplikace spolu s dalšími podrobnostmi autorovi požadavku
měření. Uživatel aplikace může sledovat veškeré upravené a dříve
zaslané úlohy.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure je sada integrovaných služeb Cloud, které se neustále
rozrůstají. Díky Azure je zajištěn přístup k aplikacím odkudkoli na světě.
Kterýkoli uživatel má přístup k nástrojům a aplikacím dle svého výběru
lokálně a také v Cloud uložišti. Tím je zajištěna maximální mobilita
a optimální použití. Bezpečnost Microsoft® Azure Cloud je zajištěna
četnými certifikacemi a více než 50 možnostmi pro dodržování předpisů.

D
-6

49
1-

20
17

Dräger X-am® 8000

Měření obsahu nebezpečných látek před vstupem do uzavřeného
prostoru nikdy nebylo tak snadné a pohodlné: Detektor plynů měří
současně až sedm toxických a hořlavých plynů, par a kyslíku – buď v
provozu s pumpou nebo v difuzním režimu. Inovativní řešení signalizace
a praktické asistenční funkce zajišťují absolutní bezpečnost v průběhu
celého procesu.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Selektivní PID přístroj pro měření koncentrace plynů je ideální pro
uživatele, kteří často provádí testy na přítomnost nebezpečných
toxických látek. Benzen, butadien a další těkavé organické sloučeniny
jsou rakovinotvorné i v nejnižších koncentracích. Potřeba selektivního
měření je nutná kvůli časté přítomnosti jiných plynů a par. Měřicí přístroj
přináší výsledky během krátké doby měření a v laboratorní kvalitě.
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Základní licence Dräger CSE Connect:
Roční licence, včetně přístupu, hostingu dat a úložiště, údržby a
automatické aktualizace funkcí, oprav chyb,
non-stop linky podpory

83 28 310

Licence Dräger CSE Connect pro chytré telefony:
Roční licence, připojení mobilní aplikace CSE ke
cloudu

83 28 311

Dräger X-am® 8000
s napájecím zdrojem (lithiová baterie), data logger, popruh
přes rameno, certifikát výrobce, kalibrační protokol a nabíječka
(volitelné). Plně funkční přístroj může obsahovat až 5 senzorů a
volitelnou interní pumpu.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
se senzorovou jednotkou, řídicí jednotkou s předinstalovanou
mobilní aplikací, napájecím příslušenstvím, nabíjecími kabely,
adaptérem pro testovací plyn a vodním a prachovým filtrem

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
se senzorovou jednotkou, řídicí jednotkou s předinstalovanou
mobilní aplikací, napájecím příslušenstvím, nabíjecími kabely,
adaptérem pro testovací plyn a vodním a prachovým filtrem

68 51 848
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@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
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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