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Więcej informacji i aktualne ceny: 
www.pl.endress.com/FXA42

Korzyści:

Kluczowe parametry

Zastosowanie: Fieldgate FXA42 opracowano pod kątem monitorowania 
urządzeń pomiarowych z interfejsem cyfrowym lub interfejsem 4–20 mA, 
niezależnie od ich lokalizacji. Obsługuje interfejsy komunikacyjne, takie 
jak WLAN, 3G i Modbus. Dzięki wbudowanemu webserwerowi funkcje 
związane z konfiguracją bramy i wizualizacją zmierzonych wartości są 

Gateway Fieldgate FXA42 do zdalnego 
monitorowania pomiarów
Zdalne monitorowanie zarówno analogowych 
(4–20 mA), jak i cyfrowych urządzeń 
przemysłowych

F L E X

• Szybka i wygodna wizualizacja m.in. poziomu, przepływu i ciśnienia 
niezależnie od lokalizacji

• Prosta konfiguracja Fieldgate i łatwa wizualizacja zmierzonych wartości 
z użyciem wbudowanego webserwera

• Możliwość połączenia z oprogramowaniem SupplyCare Enterprise oraz 
SupplyCare Hosting

• Funkcje zaawansowane i logiczne, programowanie działań 
(podstawowe funkcje sterownika PLC)

• Monitorowanie wartości granicznych i sygnalizowanie alarmów za 
pomocą wiadomości e-mail lub SMS

• Monitorowanie zbiorników z uwzględnieniem stanów progowych 
napełnienia na podstawie wejściowych sygnałów analogowych (HH, H, 
L, LL)

• Łatwe podłączanie urządzeń pomiarowych i możliwość połączenia z 
systemami innych dostawców

• Typ sygnału wejściowego 4x 4...20 mA analog 4x digital Pulse 
counter Modbus TCP Modbus RS485

• Typ sygnału wyjściowego 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

https://www.pl.endress.com/FXA42
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dostępne online. FXA42 oferuje także funkcje rejestrowania danych i 
zarządzania alarmami.

Funkcje i specyfikacja

Komponenty sieci obiektowych Zasada pomiaru

Fieldgate

Funkcja

Ethernet/analog or binary signal Gateway for SupplyCare with integrated 
Web server

Typ sygnału wejściowego

4x 4...20 mA analog

4x digital

Pulse counter

Modbus TCP

Modbus RS485

Typ sygnału wyjściowego

4x digital

Modbus TCP

Modbus RS485

Typ sygnału na wyjściu przekaźnikowym

None

Pamięć

SD Card 1GB

Zasilacz

24V DC
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Wymiary (S x W x G)

45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

Interfejs komunikacyjny

Ethernet

WLAN

Cellular

Wymagania systemowe

Mozilla Firefox Version 31 or newer

Google Chrome Version 31 or newer

Microsoft Edge

Internet Explorer 10 or newer

For mobile devices:

iOS Safari 7.1 or newer

Android Firefox or Chrome from Version 31

Konfiguracja

Via embedded web server

Certyfikaty i dopuszczenia

EAC

FCC

IC

Komponenty sieci obiektowych
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