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Gerencie seus detectores convenientemente

Nunca foi tão fácil armazenar dados e fazer análises. O Fleet Manager II permite aos 
usuários fazer download de informações diretamente de instrumentos BW ou da 
estação de calibração automática MicroDock II.

Com extrema funcionalidade, os usuários podem:

• Criar relatórios simples e precisos automaticamente

• Facilmente escolher os dados, fazer gráficos e relatórios de histórico

• Armazenar e compartilhar dados facilmente, incluindo banco de dados

• Fazer o download e gerenciar dados de calibração e testes de resposta e
informações de registro de dados em qualquer computador

Outras vantagens incluem:

• Maior velocidade de download e transferência de dados

• Facilmente programa uma rotina automática para baixar resultados de testes

• Pressionando somente um botão, você pode obter o certificados de calibração
e teste de resposta dos sensores

• Relatórios de sistema operacional pode ser baixado em PDF ou formato Excel

• Configurações flexíveis permitem que os usuários selecionem qualquer
dispositivo que estiver utilizando

• Instruções disponíveis no menu "Ajuda" e CD de instalação

Baixe o seu datalog diretamente de:

• GasAlert Extreme (use o IR DataLink)

• GasAlertMicroClip (use o USB Connectivity kit)

• GasAlertClip Extreme 2 e 3

• GasAlertMicro 5 / PID / IR (use o leitor MMC)

• MicroDock IIBaixe informações rapidamente diretamento  
da base de calibração automática MicroDock II 
da BW Technologies

O leitor MMC, IR Data Link e 
Kit Conectividade IR, baixa informações  
dos instrumentos BW diretamente  
para o Fleet Manager II. Baixe um arquivo 
de datalog de  um GasAlertMicro5 
em menos de 1 minuto.
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• Baixe informações de forma rápida a partir do sistema de calibração automática
MicroDock II
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