
Stay calm. You’re covered.   
Iз DrivePro® ви завжди  
будете на висоті

Сервіс DrivePro® Life Cycle

Оптимізовано від 
першого

дня

drives.danfoss.ua

http://drives.danfoss.ua


Сервіс DrivePro® Life Cycle

 

Використовуйте системи в найбільш ефективний 
спосіб завдяки сервісу DrivePro® для приводів 
Danfoss AC drives. У рамках цього сервісу ви  
отримуєте значно більше, ніж звичайне усунення 
несправностей, технічне обслуговування, ремонт 
і заміна.  Він також активно сприяє підвищенню 
продуктивності, ефективності та періоду  
працездатності. 

Повний комплекс послуг Danfoss Drives 
пропонується протягом усього життєвого 
циклу приводів. 

Сервісним обслуговуванням DrivePro® 
займаються спеціалісти. Вони практикують 
індивідуальний підхід до кожного клієнта та його 
вимог саме там і саме тоді, коли їм потрібно. 

Сервіс DrivePro® забезпечує ваш бізнес такими 
перевагами:

Підвищує ефективність: сервіс DrivePro® 
підвищує ефективність виробничих і ділових 
процесів. Із ним ви здобуваєте продуктивність, 
прогнозованість і впевненість у майбутньому. 

Передпродажна  
підтримка 

 Навчання

Stay calm. You’re covered.

DrivePro® Retrofit
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Надає досвід і знання спеціалістів: експерти 
DrivePro® розуміють особливі характеристики, 
потреби та вимоги ваших сфер застосування 
приводів змінного струму, вашої галузі 
та вашого бізнесу. 

Тримають вас на висоті: сервіс DrivePro® 
забезпечує вам доступ до всіх останніх інновацій 
у вигляді оновлень або обміну знаннями. 
Оскільки ми розуміємо потреби вашої сфери 
застосування, ми можемо з впевненістю 
надавати рекомендації на майбутнє.

У рамках співпраці ми пропонуємо вам доступ 
до навчання, а також накопичених знань 
у різних сферах застосування нашої продукції, 
аби допомогти вам у плануванні та підготовці. 
Наші спеціалісти до ваших послуг.

Stay calm. You’re covered.
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Ми дбаємо про вас за допомогою сервісних 
послуг DrivePro® Life Cycle, які пропонуються 
протягом усього життєвого циклу виробів  

DrivePro® Upgrade 
Отримайте максимальну вигоду від 
інвестицій у привод змінного струму
Користуйтесь послугами спеціалістів  
для заміни деталей або програмного  
забезпечення на працюючому пристрої, 
аби привод завжди залишався в  
актуалізованому стані. Ми проведемо 
оцінку на місці проведення робіт, а також 
запропонуємо план і рекомендації  
оновлень для майбутніх удосконалень. 

DrivePro® Start-up 
Налаштуйте свій привод для оптимальної  
продуктивності вже сьогодні
Заощаджуйте час і витрати на монтаж 
і введення в експлуатацію. Отримайте 
професійну допомогу від спеціалістів під 
час запуску, щоб оптимізувати безпеку, 
доступність і продуктивність приводів. 

DrivePro® Preventive Maintenance 
Вживайте запобіжних заходів
За результатами перевірки системи 
пропонується план і бюджет 
обслуговування. Потім наші спеціалісти 
виконують роботи з обслуговування  
згідно з затвердженим планом.

DrivePro® Remote Expert Support 
Покладайтеся на нас на кожному  
кроці вашого шляху
Послуга DrivePro® Remote Expert Support 
пропонує швидке вирішення проблем, 
що виникли на місці експлуатації, завдяки 
своєчасному доступу до точної інформації. 
Наші експерти з приводів аналізують 
проблеми у віддаленому режимі за 
допомогою безпечного з’єднання, 
заощаджуючи час і кошти, які необхідно 
витрачати на непотрібні візити сервісних 
техніків.

DrivePro® Remote Monitoring 
Швидке вирішення проблем 
Послуга DrivePro® Remote Monitoring 
пропонує систему, яка забезпечує 
інформацію, доступну онлайн для 
здійснення моніторигну в реальному часі.  
Вона збирає всі важливі дані та аналізує 
їх, аби ви могли вирішувати проблеми ще 
до того, як вони почнуть впливати на ваші 
технологічні процеси.

DrivePro® Retrofit 
Мінімізуйте негативний вплив  
і забезпечте максимальний  
період ефективної експлуатації
Ефективно керуйте завершенням 
життєвого циклу виробу завдяки 
професійній допомозі для заміни 
застарілих приводів. 
Послуга переоснащення DrivePro®  
Retrofit забезпечує оптимальний період 
експлуатації та продуктивність протягом 
безперебійної процедури заміни. 

DrivePro® Spare Parts 
Плануйте заздалегідь за допомогою 
пакета запчастин
У критичних ситуаціях потрібно діяти 
якомога швидше.  Із DrivePro® Spare Parts 
ви завжди матимете потрібні запасні 
частини під рукою вчасно. Забезпечте 
максимальну ефективність роботи 
приводів і оптимізуйте продуктивність 
системи.

DrivePro® Extended Warranty 
Впевненість у майбутньому
Отримайте найдовше гарантійне  
забезпечення на ринку та гарантуйте  
собі впевненість у майбутньому, міцну  
бізнес-модель і стабільний, надійний 
бюджет. Річна вартість обслуговування 
приводів відома до шести років наперед. 

DrivePro® Exchange 
Швидка та найефективніша  
альтернатива для ремонту
Коли часу обмаль, ви отримуєте найшвидшу 
та найменш затратну альтернативу  
для ремонту перетворювача частоти  
будь-якого виробника. Завдяки швидкій 
та правильній заміні приводу ви 
маєте збільшити період безперебійної 
експлуатації.

Щоб дізнатися, які продукти доступні у вашому регіоні, зв’яжіться  
з місцевим відділом продажів Danfoss Drives або завітайте на веб-сторінку 
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Exchange

DrivePro® Extended 
Warranty

DrivePro® Retrofit

DrivePro® Start-up

DrivePro® Preventive
Maintenance

DrivePro® Remote 
Expert Support

DrivePro® Remote 
Monitoring

DrivePro® Upgrade

5Danfoss Drives · DKDD.PB.430.A2.19

http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/


6 Danfoss Drives · DKDD.PB.430.A2.19



Просто більше підтримки

Danfoss Drives пропонує вам додаткову підтримку, аби допомогти 
досягти максимальної ефективності у ваших сферах застосування. 
Вам пропонується доступ до спеціалізованих курсів та експертних знань, 
які приноситимуть безпосередню користь вашому бізнесу.

Навчання 
Пропонуємо широкий вибір 
навчальних курсів для вдосконалення 
знань і підвищення кваліфікації, 
які допоможуть максимально 
ефективно використовувати 
придбаний виріб і розкрити 
весь його потенціал. Ми також 
намагаємося своєчасно інформувати 
вас про тенденції, методи та функції, 
які додатково заощаджують енергію 
чи пропонують нові способи 
підвищення якості продукції 
або зменшення часу простою 
обладнання.

Персонал будь-якого рівня здобуде 
користь від наших програм, 
які охоплюють широке коло тем, 

зокрема вироби, послуги, технології, 
розробки, інструменти, галузі та 
сфери застосування для обох 
брендів — VACON® і VLT®.

�� Дізнайтесь більше  
https://www.danfoss.com/en/
service-and-support/learning/

Проектування систем 
і розробки на високому рівні
Скористайтесь досвідом 
та експертними знаннями  
спеціалістів Danfoss Drives. 

Спеціалісти з передпродажної 
підтримки готові допомогти вам 
у проектуванні вузькоспеціалізованих 

або вибагливих систем незалежно 
від того, де ви знаходитесь.

Ви отримуєте: 
�� послуги спеціаліста 

з проектування з урахуванням 
особливостей сфери застосування
�� розробку
�� випробування та документацію

Зацікавлені? 
Зверніться до місцевого торгового 
представництва.
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Стежте за нами та дізнавайтеся більше про приводи змінного струму

Stay calm. You’re covered.
Використовуйте додаток DrivePro® для швидкого 
доступу до послуг DrivePro®, покращення 
продуктивності, роботи та періоду безперебійної 
експлуатації ваших систем. Знайдіть найближчого 
сервісного партнера, надішліть запит щодо 
обслуговування та зареєструйте свої приводи 
змінного струму. Також ви можете шукати  
інформацію, технічні характеристики та  
посібники для конкретної моделі приводу. 

Просто, швидко, надійно.  
Тримайте все під контролем.

http://drives.danfoss.com/downloads/#/
https://www.facebook.com/danfossdrives/
http://drives.danfoss.com/industries/#/
https://www.linkedin.com/company/danfossdrives
http://www.focusondrives.com/
https://twitter.com/DanfossDrives
https://www.youtube.com/user/danfossvltdrives
https://itunes.apple.com/dk/app/drivepro-app/id1204800963?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.drivepro

