FITPRO™ TILLPASSNINGSTESTPROGRAMVARA FÖR PORTACOUNT®
PRO OCH PORTACOUNT® PRO+
TILLPASSNINGSTESTARE AV
ANDNINGSSKYDD

Programvaran FitPro för tillpassningstest gör att en
tillpassningstestning blir enkel och störningsfri. I varje PortaCount
Pro och PortaCount Pro+ tillpassningstestare av andningsskydd
ingår detta program, som leder dig steg för steg genom den rutin
som gäller för tillpassningstest. Du kan inte begå något misstag
och resultaten från din tillpassningstest lagras i en databas för lätt
rapportredovisning, hämtning och föreskriven efterlevnad.

Datorkrav

Funktioner och fördelar

+	Microsoft® Windows® XP, och Windows 7

+ Använder de övningsrutiner som medföljer tillpassningstesten

(32- och 64-bit) programvara
+ 1 GB fritt utrymme på hårddisken
+ CD-ROM-läsare

+	Ger träning åt användare av andningsskydd via displayen för
realtidstillpassningsfaktorer
+ Underhåller databaser

+ 1 fri USB-port

– Förvarar databaser på en fjärrserver
–	Utnyttjar samtidig åtkomst av databaser från ett flertal
installationer av FitPro-programvaran
– Säkerhetskopierar och återställer databaser
–	Underhåller separata databaser för olika kunder/avdelningar/
anläggningar/m.m.
– Konverterar dina FitPlus v3-databaser till FitPro-format
– Flyttar dataposter mellan databaser
– Delar upp/slår samman databaser
+	Döper om anpassade fält i databaser så att de bättre
passar dina behov
+ Skriver ut förbättrade rapporter, inkl. förfallodatumrapporter
+ Exporterar data till ett Excel®-kalkylblad eller till en CSV-fil
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SPECIFIKATION
FITPRO™ TILLPASSNINGSTEST-PROGRAMVARA FÖR PORTACOUNT® PRO
OCH PORTACOUNT® PRO+ TILLPASSNINGSTESTARE AV ANDNINGSSKYDD

Möjligheter för id kortskrivare i FitPro Fit Test mjukvaran
Du kan förbättra ditt andningsskyddsprogram och bidra till arbetarskydd genom att skriva ut individualiserade tillpassningstestkort för varje arbetare. Varje tillpassningstest rapport innehåller ett integrerat tillpassningstestkort, men man
kan också skriva ut ett mer hållbart id-kort i plast. I samband med din PortaCount Pro eller PortaCount Pro+ tillpassningstestare av andningsskydd samt programvaran FitPro för tillpassningstest, utför kortskrivaren automatiskt utskrift med
hög upplösning (300 dpi) av tillpassningskort på mindre än tio sekunder.
Funktioner och fördelar
+ Skriver ut tillpassningstestkort
+ Underlättar arbetsplatsens revisioner av andningsskydd
+ Ger bekräftelse på att arbetarna använder korrekta masker
+ Eliminerar osäkerhet bland arbetarna om vilken mask som ska användas
+ Verifierar att en arbetares senaste tillpassningstest är aktuell
+ Säkerställer korrekt utlämnande av mask från affärer
+ Förhindrar utlämnande av andningsskydd till ej behöriga arbetare
Specifikation
Tillverkare

Fargo Electronics

Kortstorlek
Kapaciteten hos
kortinmatningsfacket
Kapaciteten hos
kortutmatningsfacket
Färger

86 mm x 54 mm CR-80

Dimensioner (H x B x D)

178 mm x 267 mm x 190 mm

Datorgränssnitt

USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel)

Utskriftsmetod

Upplösning

Färgsublimering/överföring av varma syntetmaterial
Monokrom
7 sekunder per kort / 514 kort per timme (K)
Färg
27 sekunder per kort / 133 kort per timme (YMCKO)1
300 dpi (11,8 punkter/mm)

Strömförsörjningskrav

100–240 V ~, automatisk omkoppling, 3,3 A, 50/60 Hz

Utskriftshastighet

100 kort (30 mil)
30 kort (30 mil)
Upp till 16,7 miljoner1

FitPro programvara stöder inte färg. Skrivaren levereras med svart band.

1

Licens beviljat under USA-patent nr. 5,117,190 och andra patent från Commissariat à
L’Energie Atomique, Frankrike. USA-patent nr. 6,125,845. Andra patentansökningar inlämnade.
PortaCount, TSI, TSI logotypen är varumärken som tillhör. FitPro är ett registrerat varumärke av TSI Incorporated.
Excel, Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
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