
Fact Sheet

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

komfort, neboť víte, že společnost 
Danfoss Drives převezme 
odpovědnost 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® Preventive Maintenance  
Zvýšení dostupnosti, snížení rizik a úspora nákladů

správný program údržby pro libovolné 
konkrétní provozní podmínky.

Získáte předem definovaný servisní 
plán zaměřený na snížení rizik poruchy 
nebo předčasného zhoršení vlastností 
zařízení. 

Přizpůsobený vašim potřebám
Ačkoli většina instalací měničů 
vyžaduje jen minimální údržbu, měniče 
pracující v náročných aplikacích nebo 
náročném prostředí budou rozhodně 
těžit z pravidelné plánované údržby 
profesionálním technikem. 

Prvním krokem při vytváření plánu 
údržby je prověření instalace. Potom 
naši profesionální servisní pracovníci 
vytvoří na základě okolních, provozních 
a procesních podmínek na místě 
instalace plán údržby. 

V plánu údržby je doporučen rozsah 
kontroly a výměna náhradních dílů v 
předem definovaných intervalech, vše 
sladěné se zatížením vašeho systému 
a okolním prostředím.

Ať už jsou vaše požadavky 
jakékoliv, jistě nestojíte 
o neočekávané poruchy, které 
narušují provozuschopnost 
systému.

Služba DrivePro® Preventive 
Maintenance poskytuje přesně takovou 
pozornost, jakou vaše zařízení vyžaduje 
– ani nedostatečnou, ani nadměrnou 
– na míru přizpůsobenou okolnímu 
prostředí a úrovni opotřebení. 

Právě díky tomu najdete v rámci služeb 
DrivePro® Preventive Maintenance 

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Snižuje 
efekt opotřebení 
a maximalizuje 

dobu 
provozu
schopnosti

Známý rozpočet
Budete znát každoroční poplatek za 
údržbu měničů – několik let dopředu. 
Tato předem známá informace vám 
poskytne pevnou cenovou oporu a 
zajistí stabilní, spolehlivý rozpočet.

Funkce Výhoda

Zabrání neočekávaným problémům 
systematickým zajišťováním optimálního 
stavu měniče.

– Zvýšená dostupnost

Snižuje efekt opotřebení. – Prodloužení životnosti měniče

Zabrání nákladům na akutní údržbu a výměnu 
náhradních dílů prostřednictvím na míru 
uzpůsobeného plánu údržby.

– Jedno telefonní číslo, jeden kontakt
– Předem známý, dlouhodobý plán údržby 

šetřící náklady
– Vyhnete se komplikacím či složitostem

Originální díly

– Nejspolehlivější komponenty měničů 
na světě, se schválením TS 16949

– 100% kompatibilita a životnost
– Nejlepší ochrana vašeho zařízení

 

http://drivepro.danfoss.com/


Rozsah služby
Služba DrivePro® Preventive 
Maintenance zahrnuje kompletní 
balíček kontroly a plánu údržby, plus 
realizaci údržby obsahující tři moduly. 
Servisní moduly 1, 2 a 3 vám poskytnou 
úroveň podpory odpovídající vašim 
potřebám, která bude zahájena 
po spuštění měniče nebo ke 
smluvenému datu.

Po realizaci každého servisního 
modulu obdržíte hodnotící zprávu 
a doporučení.
 

Způsob objednávání
Službu DrivePro® Preventive 
Maintenance lze objednat při 
nákupu nového měniče a také 
pro již instalované měniče.  
Další informace o objednávání 
získáte na pobočce společnosti 
Danfoss Drives.

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

Frekvenční měniče 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

Frekvenční měniče 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
Chladicí jednotky HXML

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

Dostupnost  
Služba DrivePro® Preventive Maintenance je dostupná pro následující produkty: 
Výrobky Danfoss Drives:

Předem definované 
plány údržby zvyšují

spolehlivost

Společnost Danfoss 
Drives zajišťuje:

Zdravější rozpočet 

Kontrola 
na místě

Společnost Danfoss Drives provede diagnostiku 
a kontrolu na místě instalace a doporučí plán 
preventivní údržby založený na okolních 
podmínkách a zátěžovém profilu.

Zpráva Společnost Danfoss Drives vypracuje zprávu 
o kontrole obsahující doporučený plán údržby,  
rozpočet a cenovou nabídku služeb. 

Odeslání 
objednávky

Potvrdíte souhlas s plánem údržby a objednáte 
službu DrivePro® Preventive Maintenance.

Příjem  
služeb

Na základě na míru připraveného plánu preventivní 
údržby budou realizovány kontroly a výměny 
náhradních dílů tak, aby se předešlo poruchám 
a prodloužila se životnost měniče.

Zpráva Společnost Danfoss Drives vám po každé kontrole 
předá zprávu s informacemi o stavu měniče a 
dalšími doporučeními umožňujícími plánování 
dlouhodobé údržby.

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


