
Fact Sheet

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

komfort, neboť víte, že společnost 
Danfoss Drives převezme odpověd-
nost 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

		Nepřetržité dodávky
			Jedno telefonní číslo, jeden kontakt
			Certifikovaní firemní 

i místní technici
			Originální náhradní díly

DrivePro® Start-up  
Zajistěte si prvotřídní výkon

Získáte ověření, že každý frekvenční 
měnič je kompletní, nepoškozený 
a správně nainstalovaný a 
naprogramovaný. Budete mít 
potvrzenu optimální shodu produktu 
s aplikací, ochranu před okolním 
prostředím a instalační požadavky na 
chlazení. Dále budete mít ověřeno 
správné zapojení frekvenčního měniče 
zahrnující připojení k síti a zátěži, a 
rovněž připojení k řízení, vedení kabelů, 
stínění a uzemnění. V rámci služby 
budou řádně dotažena připojení 
k produktu a zkontroluje se interní 
zapojení, abyste měli jistotu, že někde 
nedošlo k povolení během přepravy 
nebo manipulace na místě instalace. 

… včas
 Služba Start-up se realizuje po 
instalaci frekvenčního měniče 
a přípravě systému. Početná síť 
poskytovatelů profesionálních služeb 
společnosti Danfoss umožňuje, aby 
byla služba poskytnuta obvykle k datu 
požadovanému zákazníkem. 

Pracuje váš frekvenční měnič 
absolutně optimálně, nebo 
můžete ze systému vytěžit víc? 
Zajistěte si prvotřídní výkon 
co nejefektivnějším způso-
bem pomocí služby DrivePro® 
Start-up poskytované odbor-
níky společnosti Danfoss. 

Základní služby... 
Abyste měli jistotu, že váš systém bude 
od prvního dne vyladěn pro optimální 
výkon, poskytne vám služba DrivePro® 
Start-up kompletní rozsah kontrol a 
nastavení během uvádění frekvenčních 
měničů do provozu.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Start-up

Rychlá 
optimalizace
výkonu

Duševní klid
Se službou DrivePro® Start-up získáte 
jistotu, že frekvenční měnič pracuje 
optimálním způsobem a zajišťuje 
ve vaší aplikaci maximální efektivitu, 
spolehlivost, ochranu motoru 
a úsporu energie.

Funkce Výhoda

Zajišťuje správnou instalaci a optimální vyladění 
pro danou aplikaci a proces.

– Prodloužení životnosti měniče
– Zvýšená dostupnost měniče

Odborníci společnosti Danfoss zvýší efektivitu 
procesu a úsporu energie. – Zvýšení provozní účinnosti

Jeden kontakt
– Jedno telefonní číslo, jeden kontakt
– Úspora času a jistota rychlé reakce
– Vyhnete se komplikacím či složitostem

Zkracuje dobu uvedení do provozu díky prověře-
ným spouštěcím postupům na míru uzpůsobe-
ným pro frekvenční měniče Danfoss.

– Úspora nákladů na uvedení do provozu

http://drivepro.danfoss.com/


Rozsah služby
Služba DrivePro® Start-up zahrnuje 
všechny služby nezbytné pro optimální 
provoz měniče: 

	 Kontrola instalace, zda odpovídá 
doporučení výrobce
	 Přesné nastavení parametrů 

frekvenčního měniče pro daný 
motor a zátěžové charakteristiky 
	 Funkční testování systému měnič-

motor: ověření funkčnosti měniče, 
včetně správného směru otáčení 
motoru, symetrie fází na výstupu 
měniče a odezvy na řídicí systémy 
	 Pokyny a školení personálu
	 Spuštění frekvenčního měniče
	 Zpráva o spuštění pro zákazníka: 

Nahlášení veškerých nedostatků 
instalace, které mohou negativně 
ovlivnit provoz nebo životnost 
měniče, a také funkcí, které nebylo 
možné z důvodu nepřipravenosti 
systému ověřit. 
	 Na požádání je dostupná rovněž 

volitelná mimořádná podpora při 
spuštění.

	 Pokud se během spouštění objeví 
problém s měničem, autorizovaný 
technik rychle poskytne řešení. 

Způsob objednávání
Službu DrivePro® Start-up si objednejte 
při objednávce nového měniče, abyste 
si zajistili co nejvýhodnější nabídku.

Optimalizace
výkonu, dlouhá doba 
provozuschopnosti 
od prvního spuštění 
měniče

Stay calm.
You’re covered
Společnost Danfoss Drives 
zajišťuje:

Delší doba 
provozuschopnosti

Odeslání 
objednávky

Službu DrivePro® Start-up si objednejte 
při objednávce měničů.

Příjem  
služeb

Po obdržení měničů naplánujte časový harmonogram. 
Smluvené služby DrivePro® Start-up budou poskytnuty 
na místě po nainstalování měničů.

Zpráva Zpráva společnosti Danfoss Drives vám potvrdí,  
že měniče jsou optimalizovány od prvního 
okamžiku jejich použití. 

DrivePro® Start-up v kostce

Objednávat můžete on-line, nebo se 
obraťte na lokální pobočku společnosti 
Danfoss Drives.

Místní kontakt na společnost Danfoss 
Drives naleznete na stránce:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-
drives/local-contacts/
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Frekvenční měniče VLT®

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

Frekvenční měniče VACON®

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

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

Dostupnost  
Služba DrivePro® Start-up je dostupná pro následující produkty: 


