INOVADOR. UNIVERSAL. ÁGIL.
POTENCIALIZE SUA EXPERIÊNCIA.
O 475 FIELD COMMUNICATOR OFERECE
UMA INTERFACE COLORIDA E OPERAÇÃO
RÁPIDA

COMUNICADOR PORTÁTIL INOVADOR
n

O 475 Field Communicator estabelece um novo padrão
para os comunicadores portáteis. Com uma interface
colorida, capacidade de diagnósticos avançados, rápida
inicialização e tempos de operação, o 475 Field
Communicator irá simplificar o trabalho em campo.

n

Utilize o 475 Field Communicator para configurar os
dispositivos de campo ou realizar diagnósticos
avançados para resolução de problemas em campo.
Detecte problemas de fornecimento de energia,
execute diagnósticos em válvulas ou localize conexões
incorretas e dispositivos defeituosos, sem precisar
carregar um laptop na planta.

n

O 475 Field Communicator é compatível com todos
os instrumentos HART®, FOUNDATION™ fieldbus e
WirelessHART™ e é intrinsecamente seguro para ser
utilizado em qualquer área.

www.fieldcommunicator.com

n

n

n

Visualize os diagnósticos dos instrumentos em
gráficos, tabelas e indicadores de fácil leitura em uma
interface totalmente colorida;
Visualize, transfira e imprima as configurações dos
instrumentos tanto no Comunicador quanto no PC;
Obtenha diagnósticos nos posicionadores digitais
Fisher® FIELDVUE™ através do ValveLink™ Mobile e
transfira facilmente os resultados para o AMS Suite
para análises adicionais;
Trabalhe por dias – não horas – com o módulo de
bateria de Lí-ION;
Obtenha maior eficiência com a rápida inicialização e
tempos de operação;
Utilize o Comunicador em qualquer área da planta,
com os certificados de Segurança Intrínseca, incluindo
CENELEC/ATEX, FM, CSA, FISCO e IECEx

OBTENhA DIAGNÓSTICOS DE CAMPO AVANÇADOS DOS
SEUS INSTRUMENTOS
INTERFACE COM O AMS SUITE PARA
MONITORAR OS ATIVOS DA PLANTA COM
EFICIÊNCIA

475 FIELD COMMUNICATOR AGORA COM
COMUNIÇÃO DE DADOS VIA BLUETOOTh
®

Usando a comunicação Bluetooth , você pode
estabelecer uma conexão muito mais rápida entre
o 475 Field Communicator e seu computador.
®

O 475 Field Communicator é totalmente compatível
com o AMS™ Suite: Intelligent Device Manager. O AMS
Device Manager possibilita a configuração, calibração,
documentação e resolução de problemas de dispositivos
HART, FOUNDATION fieldbus e WirelessHART.
Transfira facilmente as configurações dos dispositivos
entre o AMS Device Manager e o 475 Field Communicator
para garantir que as informações estejam sempre
atualizadas. Ou utilize o aplicativo ValveLink Mobile,
para obter diagnósticos das válvulas em campo e
transferir as informações para o AMS Device Manager
para análises adicionais.

A comunicação Bluetooth permite transferência rápida
e simples das configurações dos dispositivos entre o
AMS DeviceManager e o 475 Field Communicator para
garantir que as informações estejam sempre atualizadas.
Permite também transferir as informações de
diagnósticos de válvulas de controle do ValveLink Mobile
para o AMS Device Manager para análises adicionais.
Além de rapidamente, manter seu configurador
atualizado através do Easy Upgrade.
®

A comunicação Bluetooth é uma maneira rápida, simples
e muito confiável de manter o seu configurador de campo
sempre atualizado. A velocidade de comunicação é duas
vezes mais rápida que a conexão via infravermelho (IrDA)
- embora o 475 Field Communicator suporte essa forma
de comunicação também.
®
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