ABB sürücü hizmetleri
Yenileme hizmeti

Sürücülerinizi orijinal haline
getirin
ABB’nin tozsuz sürücü servisi
atölyeleri, sürücünüzün
bakımını tamamen
gerçekleştirmek için
mükemmel bir ortam sunar.
Yedek parça değişiminden
yazılım güncellemelerine
kadar tüm işler,
tam yük testi ile bir yıl
garantilidir.

Uzatılmış
sürücü
ömrü
Yenileme servisi,
sürücünüzün tam
işlevselliğini tekrar
kazanmasına yardımcı
olur. İşletme hedeflerinizi
aşmanıza ve kârlı bir
şekilde faaliyet göstermeye
devam etmenize yardımcı
oluyoruz.

Bir yıllık
garanti

Orijinal
yedek parçalar

ABB, sürücünün tamamı
veya modül için bir yıllık
garanti sunar.

Orijinal ABB parçalarının
kullanılması sürücünüzün
tasarlandığı gibi çalışmasını
sağlar. Sürücü veya modül,
orijinal teknik özelliklere
uygun olarak onarılmaktadır.

Dünya çapında
yüksek standartlı
hizmet
ABB yetkili sürücü servis
atölyelerinden oluşan küresel bir
ağ, yüksek kaliteli bakım sürecine
tutarlı bir yaklaşım sunuyor.

Sürücüm uygun mu?

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Onarım hizmetini, yaşam döngüsünün aktif veya klasik
aşamasında olan tüm alçak ve orta gerilimli sürücüler
için sunuyoruz. Sürücülerinizin yaşam döngüsü
aşamasını ve servis
kullanılabilirliğini ABB temsilcinizle kontrol edin.

ABB veya üçüncü taraf kanal şirket ile
irtibata geçin
http://new.abb.com/drives/services
www.abb.com/searchchannels

ABB Yenileme hizmetinin sağlanması

Yenilime kararı

Seri numarasını kontrol edin
Sürücünün hızlı tanımlanmasına yardımcı olmak için seri numarasını saptayın.

ABB temsilcinizi arayın
ABB, size en yakın atölyenin ayrıntılarını sunar.

Eskiyen sürücüyü ABB’ye yollayın
ABB sürücünüzü veya modülünüzü aldıktan sonra, sürücü hemen çalışma sırasına yerleştirilir.

Atölyede yenileme
ABB, sürücünüzü orijinal ABB yedek parçaları ile yeniler. Yenileme, tam denetim, kapsamlı
temizleme ve bağımsız bileşen analizi ve değiştirilmesini içerir. Her yenilenmiş sürücü
baştan aşağı test edilir ve bir yıllık bir garanti ile birlikte gelir.

Yenilenen sürücünün teslimi
Tam yük testinden sonra, yenilenen sürücü ambalajlanır ve size geri gönderilir.

Sürücü sorunsuz çalışır
Temizlenmiş ve yük testi yapılmış sürücü başarılı bir şekilde kurulur ve devreye alınır.

ABB servis raporu
Gelecekteki eylemler için önerileri de içeren ayrıntılı bir servis raporu sağlanır.

Daha fazla bilgi için lütfen ABB temsilciniz ile
iletişime geçin veya ziyaret edin:

www.abb.com/drives
www.abb.com/searchchannels
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Eskiyen bileşenler değiştirilmeli ve bir sonraki bakım kesintisinde sürücünün performansı
güncellenmelidir.

