
Prehľad základných údajov

DrivePro® Extended Warranty  
– zaistí rozpočet údržby, na ktorý sa môžete spoľahnúť

drivepro.danfoss.com

Až 

6-ročná 
záručná doba

Vzhľadom k vysokým nárokom  
a výzvam, ktorým musia zariadenia čeliť 
v súčasných prevádzkach, aj najlepšie 
frekvenčné meniče potrebujú ochranu. 
Spoľahlivosť produktov Danfoss zaisťuje 
maximálne časy bezporuchovej  
prevádzky a v kombinácii so službou 
DrivePro® Extended Warranty sa  
eliminujú neplánované výdaje.
 
Skrátenie prestojov
Pomocou služby DrivePro® Extended 
Warranty môžete zvýšiť produktivitu. 
Prostredníctvom priamej podpory sa 
zvyčajne dosahuje až 60 % skrátenie 
prestojov. Po neplánovanej odstávke 
bude vaše zariadenie rýchlejšie  
v prevádzke – konkrétny nárast  
produktivity, ktorý zaregistrujete  
pri konečnom zúčtovaní. 
 
Najdlhšie krytie
Získajte najdlhšie krytie dostupné  
v tomto priemyselnom odvetví  
so záručným krytím až šesť rokov. 

Pokoj na duši
V prípade poruchy sa môžete  
spoľahnúť, že váš frekvenčný menič 
bude opravený alebo vymenený  
rýchlo a len s minimálnymi alebo  
žiadnymi nákladmi. 

V spoločnosti Danfoss máte jednu  
kontaktnú osobu, ktorá koordinuje 
všetky potrebné činnosti. 
 
Známy rozpočet
Až šesť rokov dopredu budete  
poznať ročné náklady na údržbu  
svojich frekvenčných meničov.  
Táto predvídateľnosť vám poskytuje 
pevný obchodný základ a zaistí  
stabilný a spoľahlivý rozpočet. 

DrivePro® Extended 
Warranty

DrivePro® Extended 
Warranty

 

Stay calm. You’re covered
 Všetky služby DrivePro® ponúkajú  

pohodlie s vedomím, že spoločnosť  
Danfoss Drives nesie zodpovednosť  
za podporu svojich výrobkov VLT®  
a VACON® ďaleko do budúcnosti:
			Najdlhšia záručná doba v tomto  

priemyselnom odvetví, až šesť 
rokov

			Náhradné diely sú k dispozícii  
až 10 rokov po skončení výroby  
produktového radu

			Dodávka 24 hodín denne 
			Jeden telefonát,  

jedno kontaktné miesto
			Certifikovaní technici výrobcu  

ako aj miestni technici
			Originálne náhradné diely

Vlastnosť Výhoda

Krytie až šesť rokov

– Predvídateľný dlhodobý obchodný prípad 
– Zaistenie maximálnej doby bezporuchovej 

prevádzky prostredníctvom nepretržitého 
rýchleho reakčného času 

Vopred dohodnuté podmienky
–  Pre každý prípad nie je potrebné vystavovať 

nákupnú objednávku alebo pracovný príkaz

–  Ušetrenie drahocenného času, keď sa počíta 
každá minúta

Pevná cena
–  Šetríte náklady
– Predchádzanie neočakávaným nákladom na 

urgentnú podporu frekvenčných meničov

Jedna kontaktná osoba
–  Jeden telefonát, jedno kontaktné miesto
– Úspora času a istota rýchlej reakcie
– Predchádzanie komplikovanosti

Originálne náhradné diely

– Najspoľahlivejšie komponenty pre meniče  
na svete so schválením TS 16949

– 100 % kompatibilita a životnosť
– Najlepšia ochrana pre vaše ďalšie zariadenia

http://drivepro.danfoss.com


Frekvenčné meniče VLT®

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®
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

Frekvenčné meniče VACON®

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

Pokrytie
Služba DrivePro® Extended Warranty 
predlžuje štandardnú záručnú dobu  
na vybrané produkty. K dispozícii  
je záruka v trvaní 2 – 6 rokov.

Rozšírená záruka sa vzťahuje na  
materiál a prácu, dokonca aj v prípade 
opotrebovania dielov pri normálnej  
prevádzke a v adekvátnom prostredí.

Môžete si vybrať spomedzi dvoch 
typov DrivePro® Extended Warranty: 

1.  Štandardná rozšírená záruka  
poskytuje:
	opravy v servisnom stredisku 

spoločnosti Danfoss Drives alebo 
	dodanie náhradného výrobku  

na miesto inštalácie 

2.  Rozšírená záruka na mieste  
inštalácie poskytuje:
	opravy na mieste u zákazníka 

alebo 
	výmenu na mieste u zákazníka

Spôsob objednávania
Službu DrivePro® Extended Warranty 
si môžete objednať pri objednávaní 
nového frekvenčného meniča.  Objed-
návať môžete on-line,  e-mailom alebo 
telefonicky. 

Dostupnosť  
DrivePro® Extended Warranty je k dispozícii pre nasledujúce produkty:

DrivePro® Extended Warranty si  môžete 
objednať len pri kúpe nového frekvenč-
ného meniča. Po dodaní  frekvenčného 
meniča už túto službu  nie je možné 
objednať. Ohľadom možností servisnej 
zmluvy po dodaní produktov kontak-
tujte obchodné  oddelenie spoločnosti 
Danfoss Drives.

Kontaktné údaje na miestnu pobočku 
spoločnosti Danfoss Drives nájdete  na 
adrese: http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/#/

Až  

6-ročná 
záruka

Vyberte si  
typ záruky

Spoločnosť Danfoss Drives ponúka na výber rôzne  
typy záruk tak, aby ste si zvolili takú, ktorá najlepšie  
vyhovuje vašim požiadavkám.

Výber  
obdobia 
záručného 
krytia

Spoločnosť Danfoss ponúka najdlhšie obdobie  
záručného krytia v danom priemyselnom odvetví  
– až 72 mesiacov od dátumu dodania.

Prijatie  
služieb

Nie je dôvod obávať sa neplánovaných nákladov  
na údržbu. Môžete byť pokojní, pretože viete, že  
vždy je k dispozícii nepretržitá servisná podpora.

Rozšírená záruka DrivePro® Extended Warranty v skratke

Zdravší rozpočet

Spoločnosť Danfoss Drives 
zabezpečuje:
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