
Gas Detection Connect на Dräger е Вашата връзка към дигиталното бъдеще на 
професионалната безопасност. Системата свързва индивидуални продукти на 
Dräger чрез интелигентно софтуерно решение. Благодарение на независим от 
място и време достъп управлявате своето оборудване оптимално и винаги имате 
информация за позицията и състоянието на Вашето оборудване за детекция на 
газ и на наличните служители. Така можете да защитите работната си сила 
и едновременно с това да увеличите ефективността на Вашето предприятие.

Софтуерна система
Gas Detection Connect
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Gas Detection Connect
Нашето базирано в облак софтуерно 
решение обединява индивидуалните 
продукти в една умна система.

Microsoft® Azure
Облачен сървър за защитено и гъвкаво 
съхранение на данни от всички устройства.

Dräger X-dock®
Всички важни данни 

се прехвърлят директно 
към облачния сървър и са 

налични в уеб приложението.

Приложение Gas Detection Connect
Изтеглете приложението за смартфон, 

за да записвате данните и да ги 
изпращате директно в облачния сървър.

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

Dräger X-am® 2800
Прецизният многоканален 

газдетектор измерва до 
четири газа, изпраща данни в 

реално време към системата и 
предлага мощно управление на 

набора от устройства.

Dräger Pac® 
Едноканалният газдетектор със 
здрава конструкция и Bluetooth® 
функция измерва бързо и 
прецизно и прехвърля данни в 
реално време към системата.
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Предимства

Най-добрият възможен общ изглед – винаги и навсякъде

Чрез уеб приложението можете да преглеждате позицията и движението на хората независимо от времето 
и местоположението – на базата на GPS данни от използваните смартфони. Също така чрез уеб 
приложението могат да бъдат разглеждани данни в реално време от устройствата Dräger Pac и X-am-2800, 
като например измервани стойности и състояние на устройствата. В случай на аларма ще бъдете 
информирани незабавно. И най-добрата част: Плащате само за това, което използвате. Таксуват се само 
часовете, през които се изпращат данни в реално време към облачния сървър.

Ефективно управление на Вашето оборудване

В уеб приложението Gas Detection Connect на Dräger можете лесно и бързо да преглеждате информация 
за Вашите устройства. Данните, сертификатите и резултатите от тестовете на детектора за газ се съхраняват 
в облачния сървър чрез станциите Dräger X-dock. Управлението и съхранението на данните от устройствата, 
информацията от тестовете, данните от измервания и друга информация се извършва от облачния сървър 
Azure, който получава данни от свързаните тестови станции. Възможна е обаче и обратната посока: 
Актуализации на фърмуера могат да бъдат разпращани към тестовите станции чрез сървъра. Тъй като 
Вашите станции X-dock са винаги свързани, ние Ви предлагаме справедливи фиксирани цени.

Идеално използване на Вашите събрани данни

Ориентираният към потребителя дизайн позволява да преглеждате и използвате данните си оптимално. 
Могат да бъдат преглеждани и експортирани по всяко време както събития в реално време, така и минали 
събития, които са били прехвърлени към и документирани в облачния сървър чрез приложението за 
смартфон или станциите Dräger X-dock. Всички Ваши данни от събития и устройства могат да бъдат 
филтрирани чрез използване на филтри и функции за търсене и по този начин да бъдат организирани като 
експортиран файл за Excel.

Гъвкава функционалност

Благодарение на усъвършенстваната система за управление на роли и права можете лесно да адаптирате 
системата към своите нужди. Вие решавате дали на потребителите се позволява да виждат хората на 
картата, или не, дали да виждат имената като обикновен текст, или само идентификатори, и дали да имат 
достъп до станцията X-dock. Специфицираните права позволяват да създавате специфични роли и да 
разпределяте потребителите индивидуално.

Защита на данните и сигурност на данните

Редица мерки гарантират защитата и сигурността на Вашите данни, които се архивират в облака поне на 
всеки шест часа: Ролите и правата позволяват да зададете кой какви лични данни може да вижда. 
Профилите за местоположение се отделят от личните данни след един час, ако не е имало аларма. 
Високите стандарти за сигурност естествено се отнасят за опциите за достъп, шифроването и осигуряването 
на устройствата.
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Възможност за планиране на разходите за ИТ

Gas Detection Connect на Dräger е готова за използване система, която не изисква ИТ поддръжка от Ваша 
страна. Чрез уеб приложението софтуерът може да се използва скоро след поръчката. Разходите за ИТ 
инфраструктура за софтуера се покриват изцяло от Dräger. Това означава: Използването на Microsoft® 
Azure Cloud, хостингът на данните, актуализациите на софтуера и функциите за поддръжка са включени 
в лиценза. С нашето централно решение тип „софтуер като услуга“ (SaaS) можете значително да намалите 
ИТ усилията в организацията си.

Най-високи стандарти за сигурност на данните

Киберзащитата играе съществена роля за нас на всеки етап от цикъла на разработка. В това отношение 
нашите продукти също покриват най-високите стандарти. За да контролираме, поддържаме и подобряваме 
непрекъснато сигурността на информацията, ние в Dräger работим със система за управление на 
сигурността на информацията (ISMS).

Предимства
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Neue Bezeichnung: 

Case 1 B // Arbeitsplanung & Vorbereitung

Gas Detection Connect – Управление на активи

Повишете ефективността си – в уеб приложението Gas Detection Connect на Dräger можете лесно и бързо 
да извличате информация от Вашите свързани станции X-dock. Събитията, сертификатите, резултатите от 
тестовете и информацията за калибриране могат да се преглеждат и експортират директно.

Gas Detection Connect – Мониторинг в реално време

Повишете безопасността във Вашето предприятие – Чрез уеб приложението можете да преглеждате 
позицията, движението и състоянието, например в случай на аларма, на хора и устройства за детекция на 
газ независимо от времето и местоположението.
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Мултигазовият детектор X-am 2800 измерва до четири газа 
и е оборудван с особено устойчив на удар CatEx сензор. 
В комбинация със софтуера Gas Detection Connect на Dräger 
той предлага прехвърляне на данни в реално време и ефективно 
управление на набора от устройства. Проектиран за персонален 
мониторинг, X-am 2800 предлага най-високо ниво на безопасност 
при ниска цена на притежание.

Dräger X-am® 2800
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Microsoft® Azure е публичен облак, който предлага най-високо ниво 
на сигурност. Това се гарантира от множество сертификати и над 50 
предложения за съответствие. Марката Microsoft гарантира наличност 
и защита на данните в цял свят. Като Златен партньор, ние внедряваме 
персонализирани решения за Вас и целенасочено използваме 
предимствата на обширната инфраструктура на Microsoft. Предлагаме 
това като цялостно решение тип „софтуер като услуга“ (SaaS) за 
максимална ефективност.

Сървър на Microsoft®
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Приложението Gas Detection Connect може да се инсталира на 
смартфони с операционни системи iOS* или Android*. Чрез това 
приложение данните от детекторите за газове, информацията за 
измерванията в реално време и данните за местоположението от 
GPS се прехвърлят директно към облачния сървър.
*Моля, обърнете внимание на изискванията за минимална версия

Приложение Gas Detection Connect
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Уеб приложението не изисква инсталиране. След успешна 
регистрация в уеб интерфейса то е лесно достъпно и може да 
се използва чрез браузъра Google Chrome. То е Вашият 
контролен център. Всички данни са централно достъпни за Вас тук. 
За определени случаи на употреба е подходящо и използването на 
таблети, например за наблюдение на работна група.

Уеб приложение Gas Detection Connect

Системни компоненти
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Системни компоненти
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Серията Dräger X-dock® Ви осигурява пълен контрол върху 
преносимите устройства за детекция на газове на Dräger. 
Автоматичните тестове за функционалност и калибрирането 
с намалено потребление на тестов газ, както и кратките времена 
за тестване спестяват време и пари. Изчерпателната документация 
и оценки Ви осигуряват ясен преглед. Когато сте свързани към 
интернет, станцията X-dock изпраща всички важни данни директно 
към облачния сървър на Gas Detection Connect.

Dräger X-dock®
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Информация за поръчки

Gas Detection Connect
Лиценз Intro (начален)  
включва: Достъп, инфраструктура, свързване на до 99 станции 
X-dock, 5000 кредита, валидни 
за една година след активирането 37 19 332
Лиценз Basic (Базов)
включва: Достъп, съхранение на данни, поддръжка, 
автоматични актуализации на функции, отстраняване на 
неизправности, денонощна гореща линия за поддръжка 37 19 809
Лицензи Asset (Активи) 
включват: Връзка към поддържаните станции X-dock

Asset Lite 
една станция X-dock, без възможност за разширяване, 
не изисква базов лиценз 37 19 811
Asset License 
определен брой станции X-dock, изисква базов лиценз 37 19 810
Лицензи Gateway 
включват: Кредити за изпращане на данни в реално време 
към сървъра

Кредити 
налични за поръчка в пакети от 1000 кредита. 37 19 814
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Забележки

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact
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БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2 
1164 София
тел  +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com

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

www.draeger.com

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

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 94 597
contactSEE@draeger.com

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.


