
78   |   Delta Service

Stacja dokująca DSX to urządzenie „trzy w jednym”, które 
w łatwy sposób można przekształcić z prostej stacji do 
konserwacji detektorów (tryb stacji samodzielnej) do oferującego 
wiele funkcjonalnych cech systemu zarządzania dostępnego 
z jakiejkolwiek mobilnej przeglądarki lub komputera PC z 
dostępem do internetu gdziekolwiek na świecie (tryb stacji 
połączonej z chmurą). Dodatkowo dostępna jest stacja, która 
łączy się z serwerem lokalnym dla tych użytkowników, którzy 
chcieliby skorzystać z funkcjonalności stacji dokującej, ale 
wolą przechowywać wszystkie informacje na swoim własnym 
serwerze.

Przy użyciu klucza aktywacyjnego samodzielna stacja dokująca 
posiadająca podstawowe funkcje, jak ładowanie akumulatorów, 
przeprowadzanie testów funkcjonalnych (bum testów) i kalibracji 
oraz przechowywanie danych, stanie się urządzeniem do 
konfiguracji i zarządzania flotą detektorów z przechowywaniem 
danych w chmurze – wszystko to w jednym urządzeniu.

Wszystkie wersje stacji dokującej DSX posiadają możliwość 
wykonywania testów funkcjonalnych (bump testów) i kalibracji 
urządzeń, automatycznego ściągania i przechowywania danych, 
automatycznego wykrywania typu gazu używanego do kalibracji 
i jego daty ważności po podłączeniu butli do stacji dokującej 
oraz automatycznego wzbudzania detektorów i ładowania 
akumulatorów. Stacja dokująca DSX zapewnia elastyczność 
i pozwala na oszczędności niezależnie od tego czy obsługuje 
jeden detektor do pomiaru gazów, czy też całą flotę.

Ready

Gdzie chcesz przechowywać swoje dane?

Wybierz gotowe rozwiązanie najlepiej  
przystosowane do Twoich potrzeb.

DSX
Samodzielna stacja dokująca

DSXi
Stacja dokująca połączona  

z chmurą danych

DSX-L
Stacja dokująca lokalny  

serwer danych

Samodzielna stacja dokująca DSX 
to prosta stacja obsługi detektorów 
gazów nie wymagająca podłączenia do 
komputera lub konfiguracji sieciowej.

Rozwiązanie oparte na chmurze danych 
pozwalające na przechowywanie 
rekordów, zarządzanie flotą i jej 
automatyczną obsługę oraz przesyłanie 
powiadomień.

Rozwiązanie oparte na danych 
umieszczonych na lokalnym serwerze 
pozwalające na przechowywanie 
rekordów, zarządzenie flotą i jej 
automatyczną obsługę oraz tworzenie 
raportów przez użytkownika.

Stacja dokująca DSX™ ułatwia obsługę detektorów gazów 
zapewniających bezpieczeństwo ludzi w środowiskach 
niebezpiecznych.

 � Możesz być pewny, że twoje detektory gazów będą gotowe 
do użycia każdego dnia, na każdej zmianie, bez konieczności 
ręcznego wykonywania procedur bieżącej obsługi.

 � Możesz już nie martwić się o uzupełnianie gazów 
kalibracyjnych – Stacja Dokująca DSX monitoruje stan gazów 
i zamawia nowe butle z odpowiednim wyprzedzeniem.

 � Możesz łatwo zarządzać swoimi zasobami sprzętowymi, 
danymi i aktualizacjami oprogramowania przy użyciu 
dowolnego urządzenia posiadającego połączenie z internetem.
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