
Upptäck funktionerna i din Emotronomriktare och se till att din utrustning är helt 
rätt inställd för att kunna optimera dina viktigaste processer. Låt en erfaren ingenjör 
från Emotron vägleda dig för att se till så att dina produkter fungerar på bästa  
möjliga sätt från första början.

CG DRIVES & AUTOMATION

Driftsättning som får ut det 
bästa av dina omriktare

Driftsättningstjänsten 
omfattar:
1. Installationskontroll.

2. Parameterisering av enheten enligt applikation och  

 kundbehov.

3. Driftsättning av frekvensomriktare enligt   

 processbehov inklusive belastningstest.

4. Rekommendation om regelbundet underhåll och   

 reservdelar.

5. En servicerapport tillsammans med en   

 parameterlista.parameterlista.

Allt du behöver för att komma igång
Att driftsätta frekvensomriktare från Emotron är vanligtvis inte särskilt komplicerat och följer enkla procedurer och parameterinställningar. Detta 

stöds av snabbguider och användarmanualer. Dessa levereras med våra produkter, men kan också laddas ner från vår webbplats   

www.emotron.se.

Om era ingenjörer inte har någon erfarenhet av våra produkter eller behöver ytterligare support från Emotron så finns det hjälp att få. Ditt 

serviceteam från Emotron hjälper gärna till genom att förklara eller ge mer information om produktens fulla funktionalitet för att komma igång på 

bästa sätt.

Professionellt stöd via email
Emotron erbjuder professionell support under ordinarie kontorstid. Skriv till service.se@cgglobal.com eller sök på vår webbplats efter din lokala 

servicekontakt.

http://www.emotron.se
mailto:service.se%40cgglobal.com?subject=


Service på plats
Vi erbjuder ytterligare support vid behov, om man exempelvis saknar daglig erfarenhet av våra produkter. Vi har möjlighet att besöka dig oavsett 

var du befinner dig. Vi erbjuder service på plats för alla frekvensomriktare och mjukstartare och detta debiteras på följande sätt:

- Produktbaserade driftsättningstjänstpriser

- Daglig avgift för standarddriftsättning (specialdriftsättning för områden som marin driftsättning)

Trygghet för dina kritiska processer
Oavsett vilken applikation du använder kommer vårt erfarna serviceteam att anpassa frekvensomriktare till dina behov. Men det här är bara 

början på din resa till en mer effektiv drift. Emotrons serviceteam erbjuder ett helt serviceerbjudande efter installation och driftsättning, läs mer på 

https://www.emotron.se/service--support/

Prissättning
Vi erbjuder fast prissättning för standardapplikationer baserat på produktstorlek. För driftsättning av specifika projekt och mer specialiserade 

system erbjuder vi en daglig avgift.

Så beställer du
Driftsättning kan beställas samtidigt som du gör din produktbeställning eller läggas till i ett senare skede.

Vår försäljningspersonal hjälper dig med din beställning.

Mörsaregatan 12, Box 222 25, SE-250 24 Helsingborg   T + 46 42 16 99 00  Email info.se@cgglobal.com   www.emotron.com
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We put all our energy
into saving yours

Emotrons kompletta serviceerbjudande innefattar:

aDrifttagning

aUtbildning

aTestanläggningar

a24/7 support

aFjärråtkomst

aApplikationsdiagnostik

aUnderhåll

aFörlängd garanti

aReparationer

aMaskinuthyrning

https://www.emotron.se/service--support/ 

