Fact Sheet

DrivePro® Spare Parts
Planlæg udskiftninger, så du undgår
forsinkelser og får længere oppetid
Forlæng levetiden

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Hold dine frekvensomformere kørende
med højeste effektivitet, så de leverer
optimal systemydeevne. Ved at udskifte
komponenter til tiden i henhold til
frekvensomformerens forebyggende
vedligeholdelsesplan vil din frekvensom
former opnå en bedre ydeevne og holde
i længere tid. Lad os hjælpe dig med at
udregne et projektforslag til din installation.

Spar tid, spar omkostninger

Altid opdateret

Med en DrivePro® Spare Parts-serviceaftale
får du altid originale OEM-reservedele
i originalemballage og med den nyeste,
opdaterede software og firmware.

Kend dit budget

Du kender den årlige udgift til
lagerførte reservedele på forhånd.
Denne forudsigelighed giver dig
et stærkt forretningsgrundlag
og et stabilt og pålideligt budget.

 Spar leveringstid. Når du har Danfoss

Med en DrivePro® Spare
Parts-serviceaftale er du
sikret maksimal oppetid
og optimal ydeevne i hele
frekvensomformerens
levetid. Danfoss Drives
tilbyder tre skræddersyede
pakker, der dækker dine
specifikke krav og behov.

Kritiske reparationer
i gode hænder

I kritiske situationer giver Drive Pro® Spare
Parts-servicen dig omgående adgang til de
reservedele, du har brug for til at reparere
og vedligeholde dine frekvensomformere.
Reservedelspakkerne opbevares på dit
eget lager, så du slipper for unødvendige
forsinkelser og lang leveringstid, hvis
du opdager, at du har brug for ekstra
reservedele til reparationen.

Drives’ optimerede komponentpakke
liggende på dit eget lager, kan
du reagere hurtigt, hvis der skulle
opstå et uventet nedbrud, så du
hurtigt får genoprettet din drift.
 Spar søgetid. Det er nemt at finde

den rigtige reservedelspakke ved
hjælp af Danfoss Drives’ effektive
online søgesystem til reservedele.
 En tilpasset serviceplan betyder, at hvis

du bruger flere frekvensomformere
af samme eller lignende type, undgår
du de unødvendige dobbeltkøb,
der ellers vil opstå, når du køber
individuelle reservedelssæt til hver
enkelt frekvensomformer.

forsinkelser på
grund af leveringstid
for reservedele

Alle DrivePro®-services giver tryghed,
fordi du kan stole på, at Danfoss Drives
påtager sig ansvaret for at supportere
vores frekvensomformere langt ud
i fremtiden:
 B
ranchens længste reklamationsret,
op til seks år
 S
upport på reservedele i op til 10 år
efter en produktserie er afviklet
 L

evering døgnet rundt,
alle ugens dage
 É
t opkald, og kun én kontaktflade
 C
ertificerede fabriksansatte
og lokale teknikere
 O
riginale reservedele

 Spar omkostninger. Når du bestiller

reservedele sammen med en ny
frekvensomformer, får du særlige
økonomiske fordele.

Funktion
Originale reservedele fra Danfoss
er let tilgængelige

Ingen

Stay calm. You’re covered

Altid de nyeste hardwareog softwarerevisioner ved levering
Den rigtige del på det rigtige tidspunkt
– Udvalg af skræddersyede reservedele
Én kontaktperson
Pakkeløsninger med reservedele er tilpasset
vedligeholdelsesplaner

Fordel
– Sikrer maksimal driftstid
– Verdens mest pålidelige frekvensomformerkomponenter, med TS 16949-godkendelse
– 100 % kompatibilitet og holdbarhed
– Bedste beskyttelse til dit øvrige udstyr
– Effektiv drift
– Spar tid på individuelle softwareopdateringer
– Undgå uventede omkostninger til support
ved nødsituationer
– Spar kostbar tid i situationer med driftsstop
– Betal kun for det, du har brug for
– Spar tid, og vær sikker på at få hurtigt svar
– Undgå kompleksitet
– Du sparer tid og udgifter ved at planlægge
vedligeholdelse

drivepro.danfoss.dk

Tre dækningsniveauer

DrivePro® Spare Parts er særligt udvalgte,
originale OEM-dele, der er valgt ud
fra en master-liste over reservedele,
og programmet er optimeret til både
reparationer og vedligeholdelse.
DrivePro® Spare Parts fås i tre
valgfrie kategorier.

Sådan bestiller du

Afgiv din ordre på DrivePro® Spare Parts
enten ved at bestille en ny frekvensom
former, eller separat, alt efter behov.
Find din lokale Danfoss Drives-kontakt på:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

Tilgængelighed

DrivePro® Spare Parts-services er tilgængelige for følgende Danfoss Drives-produkter.
Tilgængeligheden vil blive udvidet til at omfatte flere produkter.
VLT® frekvensomformere
VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starters MCD 201/202/500
VACON® frekvensomformere
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Kontakt venligst dit lokale Danfoss Drives-salgskontor, hvis det ønskede produkt ikke
er på listen.

Tre dækningsniveauer

DrivePro® Spare Parts
Standard Package

DrivePro® Spare Parts
Advanced Package

DrivePro® Spare Parts
Maintenance Package

Et optimeret sæt af anbefalede komponenter, tilpasset din frekvensomformer.
Komponenterne i sættet er udvalgt på baggrund af de servicedata, Danfoss
har registreret i årenes løb, og de kan forventes at dække mindst 50 %
af servicereparationerne. Du er garanteret optimal driftstid og undgår
produktionsstop på grund af manglende reservedele.

Et sæt af anbefalede vigtige reservedele til en specifik frekvensomformer, klar til kritiske
reparationer. Alle de nødvendige komponenter i dette sæt reducerer risikoen med
op til 80 % for de fleste servicereparationer. Dette sæt gør det muligt at reparere
enheden med et enkelt besøg af en DrivePro®-servicepartner.

Består af et komplet sæt ventilatorreservedele til en specifik enhedstype og er primært
beregnet som en hjælp til rutinevedligeholdelse. Dette sæt understøtter det planlagte
vedligeholdelsesprogram for din basale installation.

Danfoss Drives, Salg Danmark, Hårupvænget 11, DK-8600 Silkeborg, Tlf. +45 6991 8080, drives.danfoss.dk, kundeservice.dk@danfoss.com

DKDD.PFP.405.A5.01

© Copyright Danfoss Drives | 2019.09

