
Tietolehtinen

DrivePro® Exchange  
Edullinen vaihtoehto seisakkien torjuntaan 

DrivePro® Exchange tarjoaa  
nopeimman ja kustannustehokkaim-
man korjausvaihtoehdon, kun aikaa  
ei ole tuhlattavaksi. Voit välttää  
pitkittyneet seisakkiajat nopean  
ja oikean taajuusmuuttajan  
vaihdon ansiosta.
	Voit vaihtaa minkä tahansa joko  

Danfossin tai muun valmistajan 
taajuusmuuttajan 

	Vaihtolaite on valmiina  
käyttöpaikassa, jotta tuotannon 
viivästys olisi mahdollisimman pieni

	Tekniset asiantuntijat varmistavat 
sujuvan vaihdon

Mitkä ovat edut? 
  Parannat prosessin tehokkuutta
	 –  Estät odottamattomat ongelmat, 

jotka johtuvat pitkittyneestä  
tuotantoseisakista 

  Lisäät tuotantolinjan  
käynnissäoloaikaa

 –  Lyhennät kalliin tuotantoseisakin 
kestoa

  Pienennät tuotannon tappioita 
	 –  Vältät kalliit taajuusmuuttajien 

vikaantumisesta johtuvat  
tuotantoseisakit 

Ylläpidä tuottavuutta
DrivePro® Exchange varmistaa  
optimaalisen toiminta-ajan  

Tarvitseeko taajuusmuuttajasi 
korjausta, mutta et pysty  
huoltamaan sitä, ettei  
tuotanto pysähtyisi? 

DrivePro® Exchange -palvelu 
tarjoaa juuri sinulle oikean 
ratkaisun: rikkoutunut laite 
vaihdetaan nopeasti uuteen 
tai samanlaiseen korjattuun 
laitteeseen.

drives.danfoss.fi

DrivePro® Exchange

Välittömät
toimenpiteet pitävät 
prosessit käynnissä.

ja tuottavuuden sujuvasti  
etenevän vaihtoprosessin aikana  
seuraavista syistä:
	Vaihtotaajuusmuuttajan tehon  

optimaalinen valinta
	Vaihtotaajuusmuuttajassa  

uusin ohjelmisto
	Nopea toimitus
	Aikaa ja rahaa säästyy
	Korjausaika lyhenee 

Apua kaikkialla
Varmistamme, että vaihtolaite on täysin 
yhteensopiva paikallisten määräysten 
kanssa. Danfossin kansainvälinen  
huolto-organisaatio on tukenasi.

 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 asian tuntijat 

yhden soiton päässä
			Sertifioitu tehdas ja paikalliset 

asentajat
			Alkuperäiset varaosat

Ominaisuus Etu

Laskenta: Vaihto versus korjausaika Nopein ja tehokkain ratkaisu, jos taajuusmuuttaja 
vikaantuu

Vaihtolaitteen nopea toimitus Estät tuotantolinjan ylimääräisen seisakin

Paras sopivuus 
– Taajuusmuuttajan koko on sama tai pienempi 

kuin vikaantuneen

Vältä järjestelmän käytettävyyden menetyksestä 
vaihdon aikana koituvat tappiot 
– Nopea asennus täydellisen mittasopivuuden 

ansiosta

Paras tehollinen sopivuus 
– Vaihtolaitteen teho, suorituskyky ja ohjelmisto 

ovat samoja tai parempia kuin vikaantuneen

Vältä järjestelmän käytettävyyden menetyksestä 
vaihdon jälkeen koituvat tappiot 
– Jatkuvaa luotettavuutta parhaan suorituskyky-

sopivuuden ansiosta

http://drives.danfoss.fi


Kattavuus
DrivePro® Exchange varmistaa,  
että saat viallisen tilalle samanlaisen 
taajuusmuuttajan tehoalueella  
aina 315 kW:iin asti:
1:1 vaihto uuteen TAI 
1:1 vaihto kunnostettuun osaan 

Yli 315 kW:n tehoalueella olevien  
taajuusmuuttajien osalta Danfoss  
Drives pitää varastoa, josta toimitus  
käy nopeasti.

Termillä 1:1 tarkoitetaan sitä, että 
taajuusmuuttajan koko ja suorituskyky 
ovat samat tai paremmat kuin  
alkuperäisessä taajuusmuuttajassa.

Taajuusmuuttajan laatu ja versio täyttää 
jonkun seuraavista kriteereistä:
	Uusi taajuusmuuttaja toimitettuna 

suoraan tehtaan varastosta. 
	Uusi taajuusmuuttaja toimitettuna 

paikallisesta/alueellisesta  
varastosta päivitetyllä laite-  
ja ohjelmistoversiolla.

	Kunnostettu taajuusmuuttaja,  
joka on päivitetty uusimpaan  
laite- ja ohjelmistoversioon. 

Tilaaminen
DrivePro® Exchange varmistaa tuotteen 
sujuvan vaihdon ja turvallisen palau-
tuksen nopeasti. Voit tehdä tilauksen 
verkossa, sähköpostilla tai puhelimitse. 

Yhteystiedot:  
drives.danfoss.fi/danfoss-drives/
local-contacts

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

Taajuusmuut-
tajan vaihto-
pyyntö

Sovi DrivePro® Exchange -vaihtopalvelusta  
kiireellisyyden mukaan

Taajuusmuut-
tajien vastaan-
ottaminen

Danfoss Drives lähettää vaihtolaitteet 24 tunnin  
kuluessa tilauksesta

DrivePro® Start-up

Taajuusmuut-
tajien asennus 
ja käyttöön-
otto*

Hyödynnä DrivePro® Start-Up -palvelu

Immediate  
action, maintaining 
high process uptime

Danfoss Drives secures:

More uptime

DrivePro® Exchange pähkinänkuoressa

* Valinnainen vaihe
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VLT®-taajuusmuuttajat

VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302

VACON®-taajuusmuuttajat

VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Saatavuus  
DrivePro® Exchange on saatavana seuraaville tuotteille: 

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

