SERVIÇOS DURANTE O CICLO DE VIDA DAS VÁLVULAS FISHER ®
OPTIMIZAÇÃO

Serviços educacionais Fisher na Europa
Maximize o seu investimento
n

C
entro de formação regional —
Os nossos centros de formação
regionais de nível global estão
estrategicamente localizados para
dar resposta às suas necessidades
de formação.

n

Formação na fábrica — Os nossos
laboratórios de formação total
mente equipados com sessões
práticas são simplesmente o
melhor investimento que pode
realizar para os seus funcionários e
para a sua empresa. O laboratório
Cernay Flow Lab foi particular
mente concebido para usufruir da
totalidade da gama de produtos e
das ofertas de formação relativas
ao processo.

n

Formação nas instalações do
cliente — Desenvolvemos centenas
de cursos personalizados nas
instalações do cliente, oferecendo
uma alternativa ao envio de
funcionários para o exterior das
instalações. Podemos personalizar
a formação à sua actividade
industrial para corresponder às
suas necessidades específicas.

Com uma ampla selecção de centros de formação na
Europa, os Serviços educacionais Fisher estão disponíveis
para trabalhar consigo na definição do tema adequado
e da abordagem correcta para satisfazer as suas
necessidades de formação. Todos os anos, milhares
de pessoas participam em cursos, conduzidos por
formadores certificados, num dos nossos centros
de formação regionais, ou em aulas realizadas
localmente na fábrica. Com instalações avançadas
e anos de experiência de formação junto dos clientes,
pode contar que recebe formação de qualidade,
independentemente da localização ou do método.

Válvula de controlo

PERCURSO DE FORMAÇÃO
Os Serviços educacionais Emerson desenvolveram um percurso de aprendizagem relativo às
válvulas de controlo, construído ao longo de mais de 65 anos de experiência em formação. Hoje
em dia, continuamos empenhados em oferecer formação de qualidade a milhares de pessoas,
quando e onde é necessária.
Utilizador de
FlowScanner™

Utilizador de Instrumentos
FIELDVUE™

Utilizador de válvulas
de controlo

1300

1400

Engenharia
de válvulas
de controlo I

Técnico de
válvulas I

1451

1427

Aquisição e
interpretação de
dados FlowScanner

1450

Manutenção de
válvulas com calibra
ção do controlador
de válvula digital

Diagnóstico e
interpretação
avançados
FlowScanner

1751

Aspectos fundamentais
sobre instrumentos
digitais e comunicadores
portáteis FIELDVUE

Técnico de
válvulas II

1428

Engenharia
de válvulas
de controlo

7036

Fieldbus
FOUNDATION™
Controladores
de válvula digital
FIELDVUE

1350

Engenharia
de válvulas
de controlo II

1752

ValveLink™ e
Diagnóstico para
operações FIELDVUE

1759

ValveLink
e Diagnóstico
para interpretação
de dados FIELDVUE

1710

Manut./reparação
de instrumentos

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826

© 2012 Fisher Controls International LLC. Todos os direitos reservados.
Fisher, FlowScanner, FIELDVUE e ValveLink são marcas de propriedade de uma das empresas da unidade
de negócios da Emerson Process Management da Emerson Electric Co. Emerson Process Management,
Emerson e o logótipo da Emerson são marcas comerciais e marcas de serviço da Emerson Electric Co.
Todas as outras marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Chatham, Kent ME4 4QZ UK
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
www.EmersonProcess.com/Fisher

D352069X0PT / MY96 (H:) / Maio12

O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos, e embora tenham
sido feitos todos os esforços para garantir a precisão destes documentos, os mesmos não são
garantias, expressas ou implícitas, em relação a produtos ou serviços descritos aqui nem à sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas estão de acordo com os nossos termos e condições,
os quais são disponibilizados a pedido. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os designs
ou especificações de tais produtos a qualquer altura sem aviso. Nem a Emerson, a Emerson Process
Management, nem nenhuma outra entidade afiliada assumem responsabilidade pela selecção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida selecção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e utilizador final.

