Perangi pemalsuan

Penampilan bisa menipu.
Perangi pemalsuan untuk
melindungi citra Anda
Produk asli Danfoss dijamin berkualitas tinggi.

Jaga
reputasi Anda
– serta reputasi
dan keselamatan
pelanggan Anda.
Gunakan produk 100%
Danfoss setiap saat.

fightcounterfeits.danfoss.sg

Mengapa harus menggunakan produk asli Danfoss?
Mencegah kerusakan sistem. Mencegah kerugian bisnis.
Melindungi reputasi Anda.

Pengering filter

Katup ekspansi

Kompresor

Mencegah kerusakan pada
seluruh sistem dan kerusakan
pada barang-barang Anda

Mencegah penurunan
tekanan refrigeran dan
efisiensi energi yang buruk

Mencegah penurunan pada
keamanan, keandalan dan
kinerja

Kerusakan akibat air ada di dalam refrigeran
dapat menguras biaya. Kurangnya kapasitas
pengeringan akan merusak kompresor.

Kebocoran pada pengelasan elemen daya
atau pada sekrup pengatur katup ekspansi
bisa mengakibatkan sistem kehilangan
tekanan refrigeran.

Kompresor rekondisi yang tidak diakui berisiko
meledak dan mengakibatkan kerusakan serius.
Selain itu, kesalahan pada sambungan listrik
dapat mengakibatkan kejutan listrik.

Kelemahan pada barang palsu adalah
kinerja operasi yang lemah.

Kompresor rekondisi tidak akan
menghasilkan kinerja yang sama.

Jika filter palsu ini pecah, pecahan bisa
dengan mudah menyumbat katup ekspansi.

Sakelar tekanan KP

Mencegah penurunan
kontrol tekanan dan
kerusakan pada sistem Anda
Penyambungan yang tidak kuat antar
bellows dan bagian bawah bellows
pada sakelar palsu tidaklah andal dan
dapat pecah sewaktu-waktu. Hal ini akan
mengakibatkan sakelar tekanan tidak
berfungsi, yang bisa mempengaruhi kinerja
seluruh pemakaian serta dapat merusak
komponen-komponen lain.

Melindungi bisnis Anda.
Ada banyak alasan mengapa Anda harus
memastikan bahwa produk yang Anda pilih
adalah produk asli Danfoss.
Untuk keterangan selengkapnya, kunjungi
fightcounterfeits.danfoss.sg

Danfoss tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan yang terdapat dalam katalog, brosur maupun materi cetak lainnya. Danfoss berhak untuk mengganti produknya tanpa pemberitahuan.
Hal ini juga berlaku untuk produk yang sudah dipesan selama penggantian tersebut bisa dilakukan tanpa perbedaan signifikan dalam spesifikasi yang telah disepakati.
Semua merek dagang di dalam materi ini adalah milik perusahaannya masing-masing Danfoss dan logo Danfoss adalah merek dagang dari Danfoss A/S. Semua hak dilindungi undang-undang.
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