
Det blir allt mer krävande att hantera drivsystem och tillämpningar, och dina 
teknikers kompetens måste vara uppdaterad. Emotron erbjuder flera olika 
utbildningsprogram som ger ditt team exakt de kunskaper de behöver. 

CG DRIVES & AUTOMATION

Utbildning som tar dig 
till nästa nivå

Våra allmänna program 
På våra anläggningar kan vi erbjuda kompletta praktiska utbildningsmöjligheter, 

inklusive simuleringar för driftsättning och service av moderna frekvensomriktare. 

Våra utbildningscenter finns i Helsingborg (Sverige), Bladel (Nederländerna), 

Wernigerode (Tyskland) och Mandideep (Indien).

Ett allmänt produkt- och tillämpningsutbildningsprogram genomförs med jämna 

mellanrum. Prata med din CG Emotron-representant eller vår serviceavdelning 

om när nästa utbildningstillfälle äger rum. 

Särskilda utbildningsbehov
Vi kan även utforma utbildningssessioner som är anpassade efter dina särskilda 

behov. Utbildningen kan genomföras på någon av våra anläggningar, på något 

av våra democenter eller på din anläggning. Våra service- och säljeavdelningar 

hjälper dig gärna att utforma utbildningen efter dina behov.

Allmänt utbildningsprogram

Huvudsakliga utbildningsområden:

1.  Produktutbildning

1.1. FDU-VFX 2.0

1.2. MSF 2.0

1.3. TSA

1.4. VS-DSV

1.5. M20

2.  Tillämpningsutbildning

2.1. Pumptillämpning

2.2. Krantillämpning

2.3. Tillämpning för master/slav

3.  Seminarium

3.1. EMC och filter

3.2. Kraftkvalitet

3.3. Lagerströmmar

3.4. Fyrkvadrantsdrift

3.5. AFE/låga strömövertoner
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CG DRIVES & AUTOMATION

Vi lägger all vår energi 
på att spara din

Optimera din verksamhet
Genom att lära dig mer om hur Emotrons produkter 
fungerar, kan du använda dem på bästa sätt i din 
process. 

Priser – utbildning på våra anläggningar eller annan plats 

In-houseutbildning, standard    på begäran

In-houseutbildning, specialanpassad, en dag     på begäran

Utbildning på våra anläggningar, standard, en dag    på begäran

Utbildning på våra anläggningar, specialanpassad, en dag    på begäran


