
Prehľad základných údajov

 Stay calm. You’re covered
 Všetky služby DrivePro® ponúkajú 

pohodlie s vedomím, že spoločnosť 
Danfoss Drives nesie zodpovednosť 
za podporu svojich výrobkov VLT® 
a VACON® ďaleko do budúcnosti:
			Najdlhšia záručná doba v tomto 

priemyselnom odvetví, až šesť 
rokov

			Náhradné diely sú k dispozícii 
až 10 rokov po skončení výroby 
produktového radu

		Nonstop dodávka
			Jeden telefonát, jedno kontaktné 

miesto
			Certifikovaní technici výrobcu 

aj miestni technici
			Originálne náhradné diely

DrivePro® Preventive Maintenance  
Lepšia dostupnosť, menšie riziká a úspora nákladov

Preventive Maintenance poskytujú ten 
správny program údržby.

Dostanete vopred určený plán servisu 
s cieľom zníženia rizika zlyhania alebo 
predčasného opotrebovania vašich 
zariadení meničov. 

Prispôsobené vašim potrebám
Hoci mnohé inštalácie meničov 
vyžadujú len minimálnu údržbu, 
v prípade meničov používaných 
vo vysoko náročných aplikáciách alebo 
v drsných prostrediach pravidelná 
údržba profesionálnymi technikmi 
prináša úžitok. 

Prvým krokom pri vytváraní plánu 
údržby je audit inštalácie. Potom naši 
servisní odborníci vytvoria plán údržby 
na základe podmienok prostredia, 
prevádzky a procesu priamo u vás. 

V pláne údržby sa odporúča 
rozsah kontrol a výmeny dielov 
vo vopred určených intervaloch 
prispôsobený zaťaženiu a prostrediu 
vášho systému.

Bez ohľadu na požiadavky 
nechcete, aby neočakáva-
ný výpadok narušil vašu 
prevádzky schopnosť.

Služba DrivePro® Preventive 
Maintenance poskytuje vášmu 
zariadeniu presne takú úroveň 
pozornosti, akú potrebuje, ani nízku 
ani vysokú, prispôsobenú prostrediu 
a úrovni opotrebovania. 

Z tohto dôvodu bez ohľadu na 
podmienky používania služby DrivePro® 

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Zníženie účinkov 
opotrebovania na 
maximalizáciu

prevádzky
schopnosti

Známy rozpočet
Budete poznať ročné náklady na 
údržbu svojich frekvenčných meničov 
na niekoľko rokov dopredu. Táto 
predvídateľnosť vám poskytuje pevný 
obchodný základ a stabilný a spoľahlivý 
rozpočet.

Vlastnosť Výhoda

Predchádzanie neočakávaným problémom syste-
matickým zaručovaním optimálneho stavu meniča – Vyššia dostupnosť

Obmedzenie účinkov opotrebovania – Predĺženie životnosti meniča

Predchádzanie reaktívnej údržbe a reaktívnym 
nákladom na náhradné diely prostredníctvom 
prispôsobeného programu údržby

– Jeden telefonát, jedno kontaktné miesto
– Predvídateľný dlhodobý plán údržby 

s úsporou nákladov
– Predchádzanie komplikovanosti

Originálne vybavenie

– Najspoľahlivejšie komponenty pre frekvenčné 
meniče na svete so schválením TS 16949

– 100 % kompatibilita a životnosť
– Najlepšia ochrana pre vaše ďalšie zariadenia

 

http://drivepro.danfoss.com/


Pokrytie
Služba DrivePro® Preventive 
Maintenance zahŕňa kompletný 
balík auditu a plánu údržby, plus 
vykonávanie údržby pozostávajúce z 
troch servisných modulov. Servisné 
moduly 1, 2 a 3 vám poskytnú úroveň 
podpory zodpovedajúcu vašim 
potrebám so začiatkom ihneď po 
spustení alebo v dohodnutý dátum.

Po vykonaní každého servisného 
modulu vám poskytneme hodnotiacu 
správu a odporúčania.
 

Spôsob objednávania
Službu DrivePro® Preventive 
Maintenance si môžete objednať pri 
kúpe nového meniča a takisto aj pre 
už nainštalované meniče. Podrobnejšie 
informácie o spôsobe objednania 
vám poskytne obchodné oddelenie 
spoločnosti Danfoss Drives.

Kontaktné údaje na miestnu pobočku spoločnosti Danfoss Drives nájdete na adrese:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

Frekvenčné meniče VLT®

VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT Refrigeration Drive 103
VLT Low Harmonic Drive
VLT® 12-pulse Drive
VLT Advanced Active Filter AAF 006
VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 a AHF 010

Frekvenčné meniče VACON®

VACON® NXP Air Cooled Drive
VACON® NXC
VACON® Low Harmonic Drive
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® 100
Chladiace jednotky HXML

Ak tu nie je váš produkt uvedený, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Danfoss Drives.

Dostupnosť  
Služba DrivePro® Preventive Maintenance je k dispozícii pre nasledujúce produkty 
Produkty Danfoss Drives:

Vopred určené 
harmonogramy 
údržby zvyšujú 

spoľahlivosť

Spoločnosť Danfoss 
Drives zabezpečuje:

Zdravší rozpočet

Vykonanie 
auditu na 
mieste

Spoločnosť Danfoss Drives vykoná diagnostiku 
a audit na mieste s cieľom odporučenia prispôsobeného 
plánu preventívnej údržby na základe podmienok 
prostredia na mieste a profilu zaťaženia. 

Správa Spoločnosť Danfoss Drives poskytne správu z auditu 
obsahujúcu odporúčaný plán údržby, rozpočet  
a cenovú ponuku služieb.  
 

Zadanie 
objednávky

Odsúhlasíte plán údržby a zadáte objednávku služby 
DrivePro® Preventive Maintenance. 
 
 

Prijatie  
služieb

Vďaka prispôsobeným údržbovým kontrolám 
a výmene náhradných dielov pred zlyhaním 
na základe prispôsobeného plánu preventívnej  
údržby sa predĺži životnosť vášho meniča. 

Správa Spoločnosť Danfoss Drives poskytne správu  
po každej kontrole na informovanie o stave meniča  
a s ďalšími odporúčaniami na umožnenie dlhodobého 
plánovania údržby. 

DrivePro® Preventive Maintenance v skratke
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Stay calm.
You’re covered


