Du kan nu købe dine Vacon
frekvensomformere hos Solar
Vi har indgået et samarbejde med Solar omkring Vacon frekvensomformere. Det betyder, at du
nu har mulighed for at kan købe dine frekvensomformere hos Solar, men stadig få den tekniske
support og rådgivning hos Eegholm.
Du kan selvfølgelig stadig købe dine Vacon frekvensomformere hos Eegholm. Men køber du allerede produkter hos Solar, har du
nu mulighed for at lægge omformerne i kurven hos Solar.
Har du brug for teknisk support og rådgivning, står vi stadig klar til at hjælpe dig, selvom du har købt dine frekvensomformere
hos Solar. Det ændrer det nye samarbejde ikke ved.

Derfor skal du vælge en Vacon frekvensomformer
•
•
•
•
•

Komplet frekvensomformerprogram fra 0,37 kW op til 3 MW. Eegholm lagerfører frekvensomformere op til 37 kW, og Solar
lagerfører op til 7,5 kW
Minimale installationsomkostninger med markedets mest kompakte frekvensomformere
Let montering og kabeltilslutning med intelligent design
Brug “Set-up” guiden i displayet til lynhurtig indstilling af frekvensomformeren
Stort udvalg af ekstra udstyr

Sådan køber du frekvensomformeren hos Solar
Hvis du vil købe omformeren hos Solar, går du bare ind på webshop.solar.dk. Her kan du logge dig ind som du plejer, oprette dig
selv som ny bruger eller logge på som gæst.
På Solars webshop finder du nemt dine priser og lagerstatus.
Har du brug for datablade, finder du dem på Eegholms webshop - eegholm.dk/webshop.

Dine kontaktpersoner
Find dine kontaktpersoner på næste side!

Vil du vide mere
om Vacon
frekvensomformere?
Så kontakt os i dag ved at sende en mail eller give os et kald.
Vi står klar til at dig give dig teknisk support og vejledning, og
glæder os til at høre fra dig.

Sabrina den Hertog
Produktansvarlig

Thomas Behrmann
Teknisk support

Mobil 7312 1230
sdh@eegholm.dk

Mobil 6120 5321
thb@eegholm.dk

Hos Eegholm får du...
•

Dag-til-dag levering af
Vacon frekvensomformere
op til 37 kW

•

Stort udvalg af ekstra udstyr

•

Teknisk support og
rådgivning
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