
DrivePro® Extended Warranty  
– a kiszámítható költségvetésért

http://drives.danfoss.hu/services/drivepro-services

Akár 

6 éves 
garancia

A korunk létesítményei előtt álló 
nehézségek és kihívások miatt a  
legjobban működő frekvenciaváltónak 
is szüksége van védelemre. A maximális 
rendelkezésre állást biztosító, megbízható 
Danfoss termékeket kiegészítő DrivePro® 
Extended Warranty segítségével 
megelőzheti a nem tervezett kiadásokat.
 
Az állásidő csökkentése
DrivePro® Extended Warranty-
megállapodással javíthatja a 
termelékenységet. A közvetlen 
támogatásnak köszönhetően jellemzően 
60%-kal csökkenthető az állásidő. 
Nem tervezett leállás után hamarabb 
állítható helyre a telep üzemelése – a 
termelékenység növekedése pedig az 
eredmények számaiban is megmutatkozik. 
 
A leghosszabb garanciaidő
A leghosszabb garanciaidőt nyújtjuk az 
ágazatban, amely akár hat év is lehet. 

Megnyugtató érzés
Üzemkiesés esetén számolhat a 
frekvenciaváltó gyors és ingyenes,  
illetve minimális költségű javításával  
vagy cseréjével. 

A Danfoss egyazon kapcsolattartójához 
fordulhat mindennel, amire szüksége van. 
 
Tartsa kézben költségvetését
Akár hat évre előre ismerheti 
frekvenciaváltói esetleges javításának 
költségét. Az előreláthatóságnak 
köszönhetően jó megtérülési  
tervvel és stabil, megbízható 
költségvetéssel dolgozhat. 

 Stay calm. You’re covered
 Valamennyi DrivePro® szolgáltatás 

esetében nyugodt lehet afelől,  
hogy a Danfoss Drives a jövőben  
is kötelességének érzi majd VLT®  
és VACON® termékei támogatását:
			A leghosszabb garanciaidő  

az ágazatban – akár hat év!
			A termékcsalád gyártásának  

leállítása után 10 évig  
biztosított pótalkatrészek

			Szállítás a hét minden  
napján, napi 24 órában

			Könnyű elérhetőség, kapcsolattartás
			Tanúsítvánnyal rendelkező  

gyár és helyi szakemberek
			Eredeti cserealkatrészek

DrivePro® 
Extended Warranty

Funkció Előny

Akár hatéves garanciaidő
– Kiszámítható hosszú távú megtérülési terv 
– Maximális rendelkezésre állás és rövid  

reakcióidő 

Előre rögzített feltételek
–  Nem szükséges minden  

alkalommal ajánlatot kérni

–  Értékes időt takaríthat meg olyankor,  
amikor minden perc számít

Fix ár
–  Költségmegtakarítás, tervezhetőség
– Nem tervezett sürgősségi támogatási  

költségek elkerülése

Egyetlen kapcsolattartó
–  Könnyű elérhetőség, kapcsolattartás
– Időmegtakarítás, gyors reagálás
– Egyszerűség

Eredeti pótalkatrészek

– A világ legmegbízhatóbb frekvenciavál-
tó-komponensei TS 16949-tanúsítvánnyal

– 100%-os kompatibilitás és tartósság
– A legjobb védelem a többi  

berendezés számára

http://drives.danfoss.hu/services/drivepro-services


Terjedelem
A kiválasztott termékek esetén  
a DrivePro® Extended Warranty  
meghosszabbítja a normál garanciát.  
2–6 éves garanciaidő lehetséges.

A meghosszabbított garancia az anyagra  
és a munkára is kiterjed, abban az esetben 
is, ha az alkatrészeket már korábban  
cserélni kellett.

A DrivePro® Extended Warranty két típusa: 

1.  Standard meghosszabbított garancia:
	Javítás a Danfoss Drives  

műhelyében, vagy 
	Cseretermék helyszínre juttatása 

2.  Helyszíni meghosszabbított garancia:
	Javítás az ügyfél telephelyén, vagy 
	Csere az ügyfél telephelyén

Rendelés
A DrivePro® Extended Warranty új  
frekvenciaváltóval együtt rendelhető meg.  
A rendelés telefonos egyeztetést követően 
online, illetve e-mail-ben is történhet. 

DrivePro® Extended Warranty  
csak új frekvenciaváltóval együtt rendel-
hető. A frekvenciaváltó leszállítása után  

VLT® frekvenciaváltók

VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® DriveMotor FCM 106/FCP 106
VLT® OneGearDrive OGD
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

VACON® frekvenciaváltók

VACON® 20
VACON® 20 Cold Plate
VACON® 20 X
VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® 100 X
VACON® NXP Liquid Cooled Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus 
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXP Common DC Bus 
VACON® NXP Grid Converter 
VACON® NXP System Drive
VACON® NXC

Rendelkezésre állás  
A DrivePro® Extended Warranty az alábbi termékek esetén áll rendelkezésre:

Amennyiben a terméke nem szerepel a listán, forduljon a Danfoss Drives helyi képviseletéhez.

már nincs mód a szolgáltatás megrende-
lésére. A szállítás utáni szervizszerződési 
lehetőségeket illetően forduljon  
a Danfoss Drives értékesítési irodájához.

A Danfoss Drives helyi elérhetőségi  
adatai megtalálhatók az alábbi címen: 
http://drives.danfoss.hu/danfoss-drives/
local-contacts

Akár 
6 éves  
garancia

Stay calm.
You’re covered

Amit a Danfoss Drives kínál:

A garancia 
típusának 
kiválasztása

Kiválaszthatja a Danfoss Drives által kínált garanciák  
közül az igényeinek leginkább megfelelőt.

A garancia- 
időszak  
kiválasztása

Az ágazatban a Danfoss kínálja a leghosszabb  
garancia-időszakot, amely összesen akár 72 hónap  
is lehet a szállítás napjától számítva.

A szolgáltatás 
igénybevétele

Nem kell vártalan szerviz költségektől tartania.  
A folyamatos szerviztámogatás állandó elérhetősége 
megnyugvással töltheti el.

A DrivePro® Extended Warranty rövid áttekintése

Egészségesebb 
költségvetés

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül 
megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott speci�káció lényeges módosítása nélkül.
Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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