FIELDVUE

TM

DVC2000

Over 1,5 millioner installerede instrumenter – Verdens største installerede base i dag!
BRUGERVENLIGT DESIGN
Kundernes behov blev bragt direkte l tegnebordet, da ingeniører
udviklede DVC2000 Digital Ven l Controller. Den har lsvarende
kra fulde diagnos k egenskaber som øvrige FIELDVUE™
instrumenter i en let‐at‐anvende pakke med automa sk
kalibrerings og tunings funk on.
Trykknap konﬁgura on og ﬂersproget lokalt interface gør DVC2000
instrumentet let at anvende, betjene og vedligeholde. Sam dig giver
det uovertrufne fordele l brugerne af reguleringsven ler.

BETJENING MED TRYKKNAPPER

FREMTIDSSIKRET

REALTID DIAGNOSTIK

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet er
et dynamisk produkt, hvilket betyder
at ﬁrmware og er kan opgraderes.

Fisher® FIELDVUE™ instrumentet
anvender ikke sta s k data l
diagnos k, kun data i real d!

Opdater din ﬁrmware og få adgang l
de seneste egenskaber.

Analyser baseres al d på aktuelle
værdier for ven lens ydeevne!

Opgrader diagnos k er og overvåg
din enhed i real d med Performance
Diagnos k eller kontroller din ven l
ved at beny e Advanced Diagnos k.

Instrument advarsler, instrument
status og performance diagnos k
informerer dig om aktuel frik on,
dødbånd, ydeevne og kondi on i real d.

ROBUST
Fisher® FIELDVUE™ instrumentet er
meget robust – enheder som blev
installeret for mere end tyve år
siden er stadig i dri i dag.
DVC2000 instrumentet har berørings‐
fri posi ons lbagemelding. Der er
ingen mekanisk forbindelse mellem
instrumentet og ven l spindlen,
hvilket gør installa onen enkel og
forlænger leve den. Skulle der opstå
behov for vedligeholdelse så ernes
instrumentet enkelt fra ven len uden
at afmonterer lbagemelderen.

SIMPEL BETJENING
Det lokale interface kan beny es l
at starte en hur g set‐up ru ne,
der kalibrerer og tuner instrumen‐
tet speciﬁkt l den aktuator hvor
på det er blevet installeret.
De e sikre en nøjag g og op mal
ydeevne.

Trigger diagnos k opfanger afvigelser,
når de opstår.

PROAKTIV
BERØRINGS‐FRI TILBAGEMELDING

Bliv proak v ved at beny e Fisher®
FIELDVUE™ instrumentets diagnos kker.
Diagnos kkerne er dit værktøj l
Tilstands Baseret Vedligehold hvilket
betyder at du al d kan basere din
beslutning om vedligeholdelse på
aktuelle data.
Test kan udføres online med kontrol‐
ven len i dri uden forstyrrelser i
processen eller oﬄine, når processen er
lukket ned eller i by‐pass.
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