
Știați că...?

Aplicația Copeland™ Mobile le oferă instalatorilor acces 
de oriunde la modelele de compresor de schimb

CTS-RO-2001

Emerson are plăcerea de a anunța lansarea aplicației Copeland Mobile în Europa, care îi ajută 
pe instalatorii de la fața locului să găsească rapid și ușor cel mai potrivit model de compresor 
de schimb.

Aplicația Copeland Mobile este conectată direct la programul Select online și le oferă tehnicienilor 
de service acces de oriunde la peste 3000 de modele de compresoare Copeland pentru sistemele 
frigorifice, de aer condiționat și de încălzire. Aplicația ajută la găsirea unor corespondenți de 
service pentru modelele de compresor căutate și oferă acces la o vastă rețea de distribuitori oficiali 
Emerson de la care se pot cumpăra, de pe întregul teritoriu al Europei.

Aplicația Copeland Mobile este ușor de utilizat și necesită o singură autentificare cu un nume 
de utilizator predefinit. Utilizatorii noi se pot înregistra utilizând o adresă e-mail și introducând 
informații de bază. Funcția de căutare le permite utilizatorilor să găsească un model de 
compresor prin scanarea codului de bare de pe eticheta de identificare a compresorului sau 
prin introducerea modelului. După selectarea modelului, utilizatorii pot alege dintre mai multe 
opțiuni pentru a găsi informațiile specifice de care au nevoie pentru produsul selectat.

Funcțiile aplicației Copeland Mobile:

 9 Aplicație web conectată la Select online
 9 Căutarea modelului / Scanarea codului de bare
 9 Corespondent pentru înlocuire
 9 Recomandare automată pentru schimb
 9 Căutarea unor locuri de achiziție
 9 Informații complete pentru piese de schimb, accesorii și specificații de material
 9 Informații despre modele de compresor utilizate pentru sisteme  

                 frigorifice, de aer condiționat și de încălzire
 9 Transformarea unităților de măsură

Aplicația este disponibilă în 10 limbi și poate fi accesată atât în versiunea pentru desktop, cât și în versiunea pentru 
dispozitive mobile prin Apple Store sau Android Play Store ori la https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/
mobile-apps/copeland-mobile. 

Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de instalare rapidă sau urmăriți video-ul Copeland Mobile.

SCANAȚI AICI

https://acmobileapps.emersonclimate.com/CopelandMobile/SplitView.html#home
https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/mobile-apps/copeland-mobile
https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/mobile-apps/copeland-mobile
https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/mobile-apps/copeland-mobile
https://www.youtube.com/watch?v=IFiu08jdDrM

