
Tietolehtinen

DrivePro® Retrofit 
Strateginen vaihto parasta tuottavuutta silmällä pitäen

Säästät aikaa ja rahaa
	Aikaa ei kulu etsimiseen. Suositte-

lemme parasta taajuusmuuttajaa 
kyseiseen tarkoitukseen monen 
samanlaisen sovelluksen antamalla 
kokemuksella. 

	Säästät rahaa. Minimoi prosessin  
ja asennuksen vaikutus suunnittele-
mattomien seisakkien välttämiseksi. 
Saat eniten irti olemassa olevasta 
taajuusmuuttajajärjestelmästä.

Paranna tuottavuutta
Voit jälkiasentaa soveltuvimman  
taajuusmuuttajan omaan sovellukseesi. 
Jälkiasennus antaa mahdollisuuden  
parantaa kokonaissuorituskykyä  
ottamalla käyttöön uusia toimintoja  
ja teknologiaa. Arvioimme, mitkä  
taajuusmuuttajat antavat parhaan 
tehon juuri sinun sovelluksessasi. 

Paikallinen apu kaikkialla
Varmistamme, että vaihtolaite  
on täysin yhteensopiva paikallisten 
määräysten kanssa.

Danfossin kansainvälinen huolto-
organisaatio on asiakkaidemme  
tukena maailmanlaajuisesti.

Ei yllätyksiä huoltobudjettiin
Luo hyvissä ajoin huoltoaikataulu  
käyttöikänsä päähän tulevien  
taajuusmuuttajien vaihtamiselle. 
Tämä ennustettavuus takaa vahvan 
selkänojan ja luotettavan budjetin. 

Etukäteissuunnittelu tuo usein  
taloudellista etua, kun suuri määrä  
taajuusmuuttajia voidaan vaihtaa  
kerralla koordinoidusti. 

 Stay calm. You’re covered
 Danfoss Drives on vastuussa VLT®- ja 

VACON®-tuotteistaan myös pitkälle 
tulevaisuuteen:
			Saat alan pisimmän takuun  

jopa kuudeksi vuodeksi
			Varaosavelvoitteemme on 10  

vuotta tuotannon lopettamisesta
		Toimitukset kellon ympäri
			Danfossin tekniset asiantuntijat 

yhden soiton päässä
			Sertifioitu tehdas ja paikalliset 

asentajat
			Alkuperäiset varaosat

Hallitse tuotteiden  
elinkaaren loppua ja vaihda 
vanhat taajuusmuuttajasi 
asiantuntijoiden avun turvin. 
DrivePro® Retrofit varmistaa 
optimaalisen toiminta-ajan  
ja tuottavuuden etenevän 
vaihtoprosessin aikana.
	Nykyisen ympäristön  

tarkastus 
	Suunnittelu
	Sopivimman tuotteen  

toimitus 

drives.danfoss.fi

Säästä
aikaa ja rahaa  
varhaisella  
suunnittelulla

DrivePro® Retrofit

Ominaisuus Etu

Oikea taajuusmuuttaja kulloiseenkin tarkoitukseen 
– uusinta tekniikkaa käyttämällä

– Saat lisää tehoa prosessiin olemassa  
olevassa järjestelmässäsi

– Maksa vain tarpeen mukaan
– 100 % yhteensopivuus ja kestävyys
– Varmista paras suoja muille laitteillesi

Koordinoitu suurten taajuusmuuttajamäärien 
vaihto Laskee asennuskustannuksia

Vaihtoaikataulu

–  Minimoi elinkaarensa päähän tulevan laitteen 
vaikutuksen prosessin toimintaan

– Varmistaa maksimaalisen käyttöajan 
– Ei odottamattomia kuluja hätätapauksissa
– Ajoita jälkiasennus oikein, jotta saat eniten  

irti jo käytössä olevasta taajuusmuuttajasta

Danfossin yhteyshenkilöt

– Danfossin tekniset asiantuntijat yhden  
soiton päässä

– Säästää aikaa, varmistaa nopeat vasteajat
– Vältät ongelmatilanteet

http://drives.danfoss.fi


Kattavuus
DrivePro® Retrofit varmistaa, että  
asiakkuutesi palkitaan vaihdettaessa 
elinkaarensa päähän tulevia taajuus-
muuttajia. Tuemme sinua koko  
matkan konsultoinnista aina toimituksen 
suunnitteluun ja käyttöönottoon alla 
kuvatun mukaisesti.

Tilaaminen
Kysy DrivePro® Retrofit -tarjousta  
paikallisesta myyntikonttorista. 
Voit tehdä tilauksen verkossa,  
sähköpostilla tai puhelimitse.  
Yhteystiedot:  
drives.danfoss.fi/danfoss-drives/ 
local-contacts

Jos tuotettasi ei ole luettelossa, ota yhteyttä Danfoss Drivesin myyntitiimiin.

Lisätietoja DrivePro®-palveluista on osoitteessa: 
http://drives.danfoss.fi/services/drivepro-services/#/

DKDD.PFP.407.A5.20 © Copyright Danfoss Drives | 2018.05

Tarkastus  
paikan päällä*

Danfoss Drives suorittaa tarkastuksen paikan päällä ja 
arvioi sekä taajuusmuuttajan että käyttötarkoituksen.

Taajuus-
muuttaja-
suositukset

Danfoss Drives suosittelee optimaalista vaihtolaitetta, 
jolla tehtaan tai prosessin toimintaa voidaan välittömästi 
tehostaa.

Suunniteltu 
toimitusaika

Räätälöimme jälkiasennuksille aikataulun, joka  
sopii budjettiisi ja aikatauluusi varmistaen samalla  
maksimaalisen käyttöajan ja tuottavuuden.

DrivePro® Start-up

Asennus ja 
käyttöönotto*

Danfossin tukipalvelut ovat käytettävissäsi prosessin 
kaikissa vaiheissa. DrivePro® Start-up on ammattimainen 
käyttöönottopalvelu, jossa taajuusmuuttaja konfiguroidaan 
käyttötarkoituksensa mukaisesti. Näin varmistetaan,  
että taajuusmuuttaja toimii parhaalla mahdollisella  
tavalla maksimaalisen käytettävyyden ja suorituskyvyn 
turvaamiseksi. 

Early 
Planning saves  
time and money in 
retrofitting drives

Danfoss Drives secures:

Higher performance

DrivePro® Retrofit pähkinänkuoressa

* Valinnainen palvelu

VLT®-taajuusmuuttajat

VLT® 2800
VLT® DriveMotor FCP 300
VLT® Decentral Drive FCD 300
VLT® 3000
VLT® 5000
VLT® 6000
VLT® 8000

VACON®-taajuusmuuttajat

VACON® CX
VACON® CXL
VACON® CXS
VACON® CXI
VACON® NXL
VACON® 10

Saatavuus  
DrivePro® Retrofit on saatavana seuraaville tuotteille:  

http://drives.danfoss.fi/services/drivepro-services/
http://drives.danfoss.fi/danfoss-drives/local-contacts

