
Het beheren van uw frequentieregelaars en toepassingen vormt een steeds 
grotere uitdaging en vereist up-to-date vaardigheden van uw engineers. 
Emotron biedt een verscheidenheid aan trainingsprogramma’s die uw team 
precies de kennis bijbrengen die ze nodig hebben. 

CG DRIVES & AUTOMATION

Training die uw kennis 
naar een hoger niveau tilt

Onze algemene programma’s 
In onze trainingscentra bieden we volledig praktijkgerichte trainingsmogelijkheden, 

met simulaties voor installatie en onderhoud van moderne frequentieregelaars. 

Onze trainingscentra zijn gevestigd in Helsingborg/Zweden, Bladel/Nederland, 

Wernigerode/Duitsland en Mandideep/India.

Periodiek wordt een algemene product- en toepassingstraining gehouden. 

Neem contact op met uw CG Emotron-vertegenwoordiger of onze serviceafdeling 

om te weten te komen wanneer de volgende training gepland is. 

Speciale trainingsbehoeften
We kunnen ook trainingssessies samenstellen die aansluiten op uw specifieke 

vereisten. Een dergelijke training kan op een van onze locaties, in onze democentra 

of op uw locatie worden gehouden. Onze serviceafdeling is u graag van dienst 

om een training samen te stellen, aangepast aan uw behoeften.

Contact: +31 497 389 222 
service.nl@cgglobal.com

Algemeen 
trainingsprogramma

Hoofdonderwerpen:

1.  Producttraining

1.1. FDU-VFX 2.1

1.2. MSF 2.0

1.3. TSA

1.4. VS-DSV

1.5. M20

1.6. EMX

2.  Toepassingstraining

2.1. Toepassing met pomp

2.2. Kraantoepassingen

2.3. Master/slave-toepassing

3.  Seminar

3.1. EMC en filters

3.2. Vermogenskwaliteit

3.3. Lagerstroom

3.4. Werking in vier kwadranten

3.5. AFE/Lage harmonische vervorming
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Wij stoppen al onze energie 
in het besparen van de uwe

Optimaliseer uw bedrijf
Als u meer kennis heeft over de functionaliteit van 
Emotron-producten, kunt u ze optimaal in uw proces 
inzetten. 

Prijzen van trainingen op uw of onze locatie 

02-90xx-00 Training in-huis standaard     Op aanvraag

02-90xx-00 Training in-huis aangepast 1 dag     Op aanvraag

02-90xx-00 Training op locatie standaard 1 dag    Op aanvraag

02-90xx-00 Training  op locatie aangepast 1 day    Op aanvraag

Offerteformulier aanvragen.

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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