
Ontdek en gebruik de functionaliteiten van uw Emotron-product en zorg ervoor 
dat uw apparatuur optimaal is ingesteld voor uw belangrijke processen. Laat u 
begeleiden door een ervaren servicetechnicus van Emotron om ervoor te zorgen 
dat uw Emotron-producten vanaf het begin zo efficiënt mogelijk presteren.

CG DRIVES & AUTOMATION

Inbedrijfname om het beste 
uit uw frequentie regelaar te halen

Inbedrijfname service 
omvat:
1. Controle van de installatie van het Emotron   

 product.

2. Instellen van de parameters van de frequentie   

 regelaar op basis van toepassing en gebruiker   

 behoeftes.

3. Controle van correcte werking van de frequentie   

   regelaar in het gehele proces, inclusief proef-  

 draaien met belasting. 

4. Aanbeveling over regelmatig onderhoud en   

 reserveonderdelen. 

5. Een volledige rapportage inclusief een   

 parameterlijst met de actuele instellingen.  

Alles wat je nodig hebt om te beginnen
Het in bedrijf nemen van Emotron-frequentieregelaars is over het algemeen niet erg ingewikkeld door eenvoudige handelingen en duidelijke 

parameterinstellingen. Dit wordt ondersteund door de Quick Setup Kaart en de volledige Gebruiksaanwijzingen. Deze worden samen met onze 

producten geleverd, maar zijn ook te downloaden vanaf onze website.

Het is echter mogelijk dat uw technici geen dagelijkse ervaring met onze producten hebben en daardoor aanvullende ondersteuning van Emotron 

nodig hebben. Grijp deze kans om ervoor te zorgen dat u met de hulp van uw Emotron-serviceteam direct volledig op de hoogte bent van alle 

mogelijkheden van uw product.

Professionele e-mail ondersteuning
Emotron biedt professionele e-mail ondersteuning tijdens normale kantooruren, stuur een e-mail naar service.nl@cgglobal.com of check onze 

website voor de contact gegevens van uw lokale Emotron-vestiging.

mailto:service.nl%40cgglobal.com?subject=


Service ter plaatse
Uw technici beschikken wellicht niet over dagelijkse ervaring met onze producten. We bieden daarom aanvullende Emotron-ondersteuning en 

kunnen u bezoeken, ongeacht uw locatie. Onze service ter plaatse voor alle frequentie regelaars en softstarters wordt in rekening gebracht volgens:

- Servicetarieven voor inbedrijfname op productbasis

- Dagtarief voor standaard inbedrijfname (gespecialiseerde inbedrijfname mogelijk voor toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld maritieme 
toepassingen)

Gemoedsrust
Wat uw toepassing ook is, ons ervaren serviceteam stelt het product op uw wensen af. Maar dit is slechts het begin van uw reis naar een efficiëntere 

toepassing. Het serviceteam van Emotron biedt een scala aan mogelijke ondersteuning na installeren en inbedrijfname. Lees meer hierover op  

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

Prijsstelling
We bieden vaste prijzen voor standaard toepassingsgebieden op basis van product bouwvorm. Voor inbedrijfname van projecten en 

gespecialiseerde inbedrijfstelling van systemen bieden wij een dagtarief aan.

Hoe te bestellen
De inbedrijfname service kan direct samen met het product besteld worden, maar ook nog in een later stadium worden besteld.

Ons verkoop team helpt u graag bij uw bestelling.
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We put all our energy
into saving yours

Het complete service aanbod van Emotron omvat:

aInbedrijfname

aTraining

aTestfaciliteitenr

a24/7 ondersteuning

aRemote Access

aApplicatiediagnose

aOnderhoud- of responsecontracten

aVerlengde garantie

aReparaties

aVerhuur

Polakkers 5, Box 132, NL-5530 AC Bladel   T +31 497 389 222 Email info.nl@cgglobal.com   www.emotron.nl
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https://www.emotron.nl/service--support/
https://www.emotron.se/service--support/ 

