
Faktablad

Stay calm. You’re covered
 Alla DrivePro®-tjänster erbjuder den 
betryggande vetskapen att Danfoss 
Drives tar ansvar för att stödja sina 
VLT®- och VACON®-produkter långt  
in i framtiden:
			Branschens längsta garantitäck-

ning, upp till och med 6 år
			Reservdelssupport i upp till  

10 år efter att en produktserie  
har utgått

			24/7 leverans
			Ett samtal, en kontakt
			Certifierad fabrik och lokala  

tekniker
			Ersättningsdelar för  

originalutrustning

DrivePro® Start-up  
Säkerställ förstklassig prestanda

av kontroller och justeringar 
vid idrifttagningen av dina 
frekvensomriktare.

Du får bekräftelse på att alla 
frekvensomriktare är kompletta, 
oskadda samt korrekt installerade 
och programmerade. Optimal 
produktmatchning för tillämpningen, 
miljöskydd och installationskrav 
för kylning bekräftas. Korrekt 
kabeldragning till frekvensomriktaren 
inkluderar: kraft- och styranslutningar, 
kabeldragning, skärmning och 
jordning verifieras. Fältanslutningar 
till produkten dras åt ordentligt och 
interna anslutningar inspekteras för 
att garantera att de inte lossnat under 
transport eller hantering på platsen. 

… i tid
 Uppstartservice är inplanerat när 
frekvensomriktarinstallationen 
och -systemet är klara. Det stora 
nätverket av Danfoss professionella 
servicepartner garanterar att service 
normalt tillhandahålls på det datum 
som kunden har efterfrågat. 

Arbetar din frekvensomriktare 
med högsta prestanda – eller 
skulle du kunna få ut mer  
av ditt system? 
Se till att du får förstklassig 
prestanda på det mest  
effektiva sättet, med hjälp  
av DrivePro® Start-up, som 
tillhandahålls av Danfoss 
experter. 

Grundläggande tjänster ... 
För att garantera att ditt system  
är finjusterat för optimal prestanda 
direkt från första dagen ger dig  
DrivePro® Start-up hela uppsättningen 

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Start-up

Optimerad
prestanda

Sinnesro
Med DrivePro® Start-up kan du vara 
säker på att din frekvensomriktare 
presterar på topp, vilket garanterar 
maximal prestanda i fråga om 
effektivitet, tillförlitlighet, motorskydd 
och energibesparingar för din 
användning av ditt system.

Funktion Fördel
Garanterar korrekt installation och optimal  
finjustering för användningen och processen

– Förlänger frekvensomriktarens livslängd
– Förbättrar frekvensomriktarens tillgänglighet

Danfoss-expertis förbättrar processeffektiviteten 
och energibesparingarna – Förbättrar drifteffektiviteten

En kontakt
– Ett samtal, en kontakt
– Spara tid och garantera ett snabbt svar

– Undvik komplexitet

Förkortar tiden för idrifttagning med beprövade 
rutiner för uppstart, skräddarsydda för Danfoss 
AC-frekvensomriktare

– Besparingar på idrifttagningskostnader

http://drivepro.danfoss.com/


Täckning
DrivePro® Start-up inkluderar  
all service som är väsentlig för  
optimal frekvensomriktardrift: 

	 Inspektion av din installation,  
för att garantera att den motsvarar 
gällande rekommendationer
	 Korrekt justering av 
frekvensomriktarens 
parametrar för motorn och 
belastningsegenskaperna 
	 Funktionstest av frekvensomriktarens 
motorsystem: verifiering 
av funktionalitet hos 
frekvensomriktaren inklusive korrekt 
motorrotation, strömbalans vid 
frekvensomriktarens utström och 
svar från styrsystem 
	 Instruktioner och utbildning av din 
personal
	 Uppstart av frekvensomriktaren
	 Uppstartsrapport till dig som 
kund. Avisering om eventuella 
installationsbrister som kan påverka 
frekvensomriktarens drift eller 
livslängd samt eventuella funktioner 
som inte kan verifieras till följd av att 
systemet inte är redo för drift 

	 Extra startsupport finns  
tillgänglig som tillval vid behov
	 Om problem skulle uppstå under 
starten kan den fabriksgodkända 
teknikern snabbt tillhandahålla  
en lösning. 

Så här beställer du
Gör din beställning av DrivePro® 
Start-up när du beställer en ny 
frekvensomriktare så att du säkert  
får det mest ekonomiska avtalet.

Optimera 
prestandan, för  
hög processdrifttid 
redan från första 
starten av din  
frekvensomriktare

Stay calm.
You’re covered
Danfoss Drives garanterar:

Längre drifttid

Lägg  
beställning

Lägg din beställning av DrivePro® Start-up samtidigt  
som du beställer dina frekvensomriktare.

Få service Få frekvensomriktare och planera schema. 
Efter att du installerat frekvensomriktarna får du  
den överenskomna DrivePro® Start-up på platsen.

Rapport Danfoss Drives rapport är din garanti för att  
frekvensomriktarna är optimerade redan från  
första användningen.

En snabbtitt på DrivePro® Start-up

Beställ online, eller kontakta ditt lokala 
Danfoss Drives-försäljningskontor för  
att beställa över telefon eller via e-post.

Hitta din lokala Danfoss Drives-kontakt 
på: http://drives.danfoss.com/ 
danfoss-drives/local-contacts/
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VLT® Drives

VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302

VACON® Drives
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC
VACON® NXC Low Harmonic
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 FLOW
VACON® 100 HVAC

Om din produkt inte finns med på listan, kontakta din lokala Danfoss  
Drives-representant.

Tillgänglighet  
DrivePro® Start-up finns för följande Danfoss Drives-produkter: 


