Energie-efficiëntie?
Het is een kwestie van
keuze

3

vragen die u uzelf
moet stellen over uw
leverancier van
frequentieomvormers

Denk aan uw leverancier
van frequentieomvormers
en stel uzelf de volgende drie
vragen
Een kwestie van vertrouwen
Is mijn leverancier van frequentieomvormers een betrouwbare zakenpartner
die mijn bedrijf volledig begrijpt en zich
betrokken voelt bij mijn succes?

Een kwestie van partnerschap
Deelt mijn leverancier van frequentieomvormers inzichten en kennis met
mij om me te ondersteunen bij het
realiseren van de doelstellingen ten
aanzien van de productiviteit en energie-efficiëntie van mijn toepassingen?

Een kwestie van producten
Zit ik door mijn leverancier van frequentieomvormers vast aan een gecombineerde, motorafhankelijke oplossing of
biedt hij motoronafhankelijke en in hun
klasse ongeëvenaarde frequentieomvormers voor compromisloze prestaties en
energie-efficiëntie?

VERTROUWEN
Bij Danfoss werken we aan goede zakenrelaties: ongeveer de helft
van onze zakelijke klanten is al twintig of dertig jaar klant bij ons.
Energie-efficiëntie is ons
gezamenlijke doel en wij geloven in het delen van onze
kennis om u te helpen de
beste resultaten te behalen.
Ga voor meer informatie
naar:
www.vlt-drives.danfoss.com/
themes/ecodesign

PARTNERSCHAP

Ons doel is om u te ondersteunen bij het ontwerpen van concurrerende oplossingen. Onze applicatiekennis en technische expertise voegen meetbare
waarde toe aan uw processen.

Ons bedrijf is nog steeds volle
heeft opgericht – en dit zal oo
U kunt erop vertrouwen dat w
om uw processen soepel te lat
reputatie. En dankzij 24/7 verk
after sales service en ons partn
voor.

Dankzij productontwikkelin
menten hebben we een gro
nologische uitdagingen. We
len te verwezenlijken en uw

PRODUCTEN
Danfoss frequentieomvormers zijn niet afhankelijk van besturingssystemen en motortechnologie. Deze vrijheid stelt u in staat om de
beste elementen te combineren en ieder afzonderlijk element te

optimaliseren voor u
gie-efficiëntie. Autom
sluit uw frequentieom
motor zonder dat hie
Dezelfde gebruikersi
voudigt de installatie

Kies de juiste frequentieomvormers voor uw toepassing
Kies Danfoss.

dig in handen van de familie die het
ok zo blijven.
wij altijd die extra stap zullen zetten
ten werken. Wij zijn trots op deze
koop en ondersteuning, wereldwijde
nernetwerk staat u er nooit alleen

ng gericht op specifieke bedrijfssegondig inzicht in uw zakelijke en teche helpen u om uw productiviteitsdoew totale exploitatiekosten te verlagen.

Bij ons draait alles om frequentieomvormers. En we
begrijpen de vereisten, uitdagingen en mogelijkheden
n
van uw bedrijf. We zijn er volledig op gericht om u de
beste keuze in frequentieomvormers te bieden om uw
w
toepassing tot een succes te maken – dat is het enige wat telt.

Wij zien het g
Wi
W
grote geheel en
weten uit ervaring dat de
keuze voor de juiste frequentieomvormer en optimalisatie
van het gehele systeem kan
leiden tot energiebesparingen die kunnen oplopen tot

60%

U kunt erop vertrouwen dat Danfoss frequentieomvormers
voldoen aan alle relevante wettelijke richtlijnen of vereisten om u
te ondersteunen bij het realiseren van de KPI’s voor energieefficiëntie.

uw toepassing. Dit vormt de sleutel tot enermatische aanpassing motorgegevens (AMA)
mvormer binnen enkele seconden aan op de
ervoor wijzigingen in uw systeem nodig zijn.
interface voor de gehele VLT®-serie vereene, training en bediening.

Beste frequentieomvormers in hun klasse.
VLT® frequentieomvormers
zorgen voor totale gemoedsrust. U krijgt gewoon de allerbeste frequentieomvormers.
Elke Danfoss frequentieomvormer wordt in de fabriek getest
om maximale betrouwbaarheid te waarborgen, terwijl de intern
geproduceerde vermogensmodules garant staan voor een hoge
kwaliteit en een lange levensduur.

Denk vrijheid
Wij geloven in de vrijheid om de beste producten
voor uw oplossingen te kiezen.
Wij geloven in efficiëntie – en in de noodzaak van
samenwerking om energie te besparen.
Wij geloven in het bieden van inzicht en kennis,
zodat u de juiste keuzes kunt maken.
Kies de juiste frequentieomvormers voor uw
toepassingen.
Kies Danfoss.
Ga voor meer informatie over de Danfoss
frequentieomvormers naar:
vlt-drives.danfoss.com/about/

Maak de juiste keuze
Met VLT® frequentieomvormers bent u vrij om de
motortechnologie te kiezen die het beste aansluit
bij uw toepassing, zodat u kunt werken met elk type
motor en uw systeem perfect kunt optimaliseren.

Video over motoronafhankelijkheid
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