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MANUAL DE SOLICITAÇÕES DE GAR ANTIA

Formulário de Solicitação de Garantia
Como preencher

O formulário de solicitações de garantia de drives e motores da ABB pode ser acessado neste link. O cli-
ente deverá preencher todos os campos necessários para que a equipe de suporte técnico da ABB possa
analisar a solicitação e dar andamento no caso. É necessário clareza nas informações enviadas, por isso
disponibilizaremos este manual para auxiliar nossos clientes durante o preenchimento das informações.

Dados da Empresa
Deve-se preencher aqui as informações da empresa solicitante da garantia. Caso sua empresa não tenha
adquirido o produto diretamente da ABB entre em contato diretamente com o seu fornecedor. No
campo “Pessoa para Contato” deve-se informar o contato da pessoa a quem o Suporte Técnico deverá
acionar caso necessite de mais alguma informação ou informar sobre o andamento do caso.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

PESSOA PARA CONTATO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Dados do Produto
Nesta seção identificaremos o produto danificado e sua origem. O número de série sempre estará iden-
tificado na etiqueta/placa de dados do produto, bem como o Data Code (essa informação é exclusiva
para as linhas de PLCs e IHMs). No final deste documento, na seção Etiquetas e placa de dados dos pro-
dutos deixaremos alguns exemplos.

NF DE VENDA ABB:

TIPO DO PRODUTO: Inversor/Conversor de Frequência, Motor Elétrico ou CLP e IHM

MODELO: Informação contida na etiqueta/placa de dados.

NÚMERO DE SÉRIE: Informação contida na etiqueta/placa de dados.

DATA CODE: Informação exclusiva para linhas de PLC e IHM
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Informações sobre a falha
A seção de falhas tem o intuito de identificar de maneira mais rápida o problema do produto danificado.
É de EXTREMA IMPORTÂNCIA o preenchimento de todos os campos e com o máximo de detalhamento
possível, principalmente no campo “Detalhamento da falha”.

APLICAÇÃO: Qual aplicação o equipamento está instalado e qual função exerce nessa aplicação

DATA DO COMISSIONAMENTO: Data em que o equipamento foi comissionado e liberado para trabalhar

DATA DA FALHA: Primeira data reportada em que a falha ocorreu

CÓDIGO APRESENTADO PELO DISPLAY NO MOMENTO DA FALHA: Drives, PLCs e IHMs podem apresen-
tar um código de identificação das falhas ocorridas. Se possível anexe uma foto do display mostrando
esse código

DETALHAMENTO DA FALHA: Detalhar o ocorrido, como a falha foi notada, quais testes foram feitos,
como foi o comportamento do equipamento, dentre outras informações pertinentes para a compreen-
são sobre o que aconteceu. Quanto mais informações compartilhadas melhor e mais rápida será a aná-
lise da equipe de garantia da ABB

INSTALADO EM UM PAINEL ABB: Informar se o produto danificado pertence a um painel fornecido pela
ABB

ORDEM DE VENDA: Informação contida nas etiquetas/placa de identificação dos painéis fornecidos pela
ABB. Necessário apenas se o produto estiver instalado em um painel ABB. Veja um exemplo na seção Eti-
quetas e placa de dados dos produtos.

Anexos
Deixaremos a opção de anexar arquivos como documentos, relatórios e imagens das etiquetas, display
apresentando códigos de falhas, partes danificadas do produto, da instalação ou qualquer outro ar-
quivo que esteja relacionado com a falha e sua análise.

Etiquetas e placa de dados dos produtos

Conversores/inversores de frequência
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PLCs e IHMs

Placa de dados de motores
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Etiquetas /placa de identificação dos painéis fornecidos pela ABB


