
Technické údaje

DrivePro® Extended Warranty  
– zajistí vám rozpočet údržby, na který se můžete spolehnout

drivepro.danfoss.com

Až
6 let 
záruky

Vzhledem k přísným předpisům  
a nárokům, kterým musí vyhovět  
současná zařízení, potřebují ochranu  
i ty nejlepší frekvenční měniče.  
Spolehlivost produktů Danfoss zajišťuje 
maximální dobu provozuschopnosti  
a v kombinaci se službou DrivePro® 
Extended Warranty budou  
eliminovány neplánované výdaje.
 
Zkrácení prostojů
Pomocí služby DrivePro® Extended 
Warranty zvýšíte produktivitu.  
Díky přímé podpoře se obvykle 
dosáhne 60% zkrácení prostojů.  
Po neplánované odstávce bude  
vaše zařízení rychleji v provozu  
– konkrétní zvýšení produktivity  
zaregistrujete v konečném zisku. 
 
Nejdelší krytí
Získáte nejdelší krytí, jaké je v tomto 
oboru dostupné, s až šestiletou  
zárukou. 

Duševní klid
Pokud dojde k poruše, máte jistotu,  
že váš měnič bude rychle opraven  
nebo vyměněn, a to za malý poplatek 
nebo zcela zdarma. 

V Danfossu budete mít jednu  
kontaktní osobu, která bude  
koordinovat vše potřebné. 
 
Známý rozpočet
Budete znát každoroční poplatek  
za údržbu měničů – až šest let dopředu. 
Tato předem známá informace vám 
poskytne pevný obchodní základ  
a zajistí stabilní, spolehlivý rozpočet. 

DrivePro® Extended 
Warranty

DrivePro® Extended 
Warranty

 Stay calm. You’re covered
 Všechny služby DrivePro® nabízí  

komfort, neboť víte, že společnost 
Danfoss Drives převezme  
odpovědnost za podporu  
svých produktů VLT® a VACON®  
daleko do budoucnosti:
			Nejdelší záruka v oboru,  

až šestiletá
			Podpora ohledně náhradních  

dílů až 10 let po ukončení  
výroby produktové řady

			24 hodin denně
			Jedno telefonní číslo,  

jeden kontakt
			Certifikovaní firemní  

i místní technici
			Originální náhradní díly

Funkce Výhoda

Krytí až na šest let
– Předem známý, dlouhodobý obchodní případ 
– Zajištění maximální doby provozuschopnosti 

s nepřetržitou rychlou reakční dobou 

Předem smluvené podmínky
–  Není nutné vystavovat pro každý případ 

objednávku nebo pracovní příkaz

–  Šetří drahocenný čas, když se počítá  
každá minuta

Pevná cena
–  Úspora nákladů
– Vyhnete se neočekávaným nákladům  

za naléhavou podporu měničů

Jedna kontaktní osoba
–  Jedno telefonní číslo, jeden kontakt
– Úspora času a jistota rychlé reakce
– Vyhnete se složitosti

Originální náhradní díly

– Nejspolehlivější komponenty měničů  
na světě, se schválením TS 16949

– 100% kompatibilita a trvanlivost
– Nejlepší ochrana vašeho zařízení

http://drivepro.danfoss.com


Frekvenční měniče 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 OGD
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

Frekvenční měniče 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

Krytí
DrivePro® Extended Warranty  
prodlužuje standardní záruku  
u vybraných produktů. K dispozici  
je doba trvání záruky 2–6 let.

Prodloužená záruka se vztahuje na 
materiál i práci, a to i tehdy, dojde-li  
k opotřebení dílů za normálního  
provozu a v adekvátním prostředí.

Můžete vybírat ze dvou typů  
DrivePro® Extended Warranty: 

1.  Standardní prodloužená  
záruka poskytuje:
	opravu v závodě společnosti 

Danfoss Drives nebo 
	dodávku náhradního produktu  

na místo instalace 

2.  Prodloužená záruka Na místě  
poskytuje:
	opravu u zákazníka nebo 
	výměnu u zákazníka

Způsob objednávání
DrivePro® Extended Warranty si  
objednejte při objednávce nového 
měniče. Objednávat můžete on-line, 
e-mailem nebo telefonicky. 

DrivePro® Extended Warranty si můžete 
objednat také již pro instalované 
měniče a to do 24 měsíců od jejich  
data výroby. Kontaktujte obchodní 
oddělení společnosti Danfoss Drives 
pro tuto službu.

Místní kontakt na společnost  
Danfoss Drives naleznete na stránce: 
http://drives.danfoss.com/danfoss-
-drives/local-contacts/#/

Dostupnost  
DrivePro® Extended Warranty je dostupná pro následující produkty:

Pokud není váš produkt v seznamu uveden, obraťte se na místního zástupce  
společnosti Danfoss Drives.

Až
6 let
záruky

Vyberte si 
druh záruky

Společnost Danfoss Drives nabízí různé druhy záruky,  
aby vám zajistila, že najdete tu, která nejlépe odpovídá 
vašim potřebám.

Vyberte si 
dobu trvání 
záruky

Společnost Danfoss nabízí nejdelší dobu trvání záruky  
na trhu – až 72 měsíců od data výroby.

Využijte 
našich služeb

Již se nemusíte obávat neplánovaných nákladů na 
údržbu. Užijte si pocit klidu, který vám zajistí vědomí,  
že je servisní podpora nepřetržitě k dispozici.

DrivePro® Extended Warranty v kostce

Zdravější rozpočet

Společnost Danfoss Drives 
zajišťuje:
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