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DrivePro® Spare Parts
Plan vooruit: voorkom vertragingen en verbeter de bedrijfstijd

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Zorg dat u beschikt over
originele DrivePro® Spare
Parts, voor maximale
bedrijfstijd en optimale
prestaties gedurende
de gehele levensduur
van uw frequentieregelaars.
Danfoss Drives levert drie
aangepaste pakketten die
perfect zijn afgestemd op
uw specifieke behoeften.
Kritische reparaties
in goede handen

In kritische situaties bent u met
het DrivePro® Spare Parts pakket
verzekerd van de onmiddellijke
beschikbaarheid van de reserve
onderdelen die u nodig hebt voor
reparatie en onderhoud aan uw
frequentieregelaars. Doordat de
reseverveonderdeelsets op uw

Geen

vertragingen door
levertijd van reserveonderdelen

bedrijfslocatie worden opgeslagen,
voorkomt u onnodige vertraging
of lange levertijden voor extra
reserveonderdelen die tijdens
reparatie nodig blijken te zijn.



Verleng de levensduur

Altijd up-to-date

Zorg dat uw frequentieregelaars
optimaal blijven werken, voor
de beste systeemprestaties.
Door tijdige vervanging van
componenten, volgens het
preventief-onderhoudsplan voor
de frequentieregelaar, functioneert
uw frequentieregelaar beter
en veel langer. Laat ons samen
met u het kostenplaatje voor
uw installatie berekenen.

Bespaar op de totale kosten.
Wanneer u bij een nieuwe
frequentieregelaar reserve
onderdelen meebestelt, levert
dit financieel voordeel op.

De DrivePro® Spare Parts dienst
biedt altijd originele OEM-onderdelen
in originele verpakking en met de
nieuwste software en firmware.

Ken uw budget

U weet ruim van tevoren wat de jaarlijkse kosten zijn van uw reserveonderdelenvoorraad. En die voorspelbaarheid
biedt belangrijke zakelijke voordelen
en een stabiel, betrouwbaar budget.

Bespaar tijd en kosten






Bespaar op de levertijd. Met
een geoptimaliseerd eigen pakket
componenten van Danfoss Drives
kunt u bij onverwachte uitval direct
actie ondernemen en bent u snel
weer operationeel.
Bespaar zoektijd. Het efficiënte
online onderdelenzoeksysteem
van Danfoss Drives maakt het
eenvoudig om het juiste reserve
onderdelenpakket te vinden.
Een aangepast serviceplan biedt
het voordeel dat u bij gebruik
van diverse frequentieregelaars
van hetzelfde type of een soortgelijk
type dubbele voorraden voorkomt,
omdat u niet voor elke frequentieregelaar een afzonderlijke set reserveonderdelen hoeft aan te schaffen.

Stay calm. You’re covered

Alle DrivePro® diensten bieden
u de gemoedsrust dat Danfoss Drives
alle frequentieregelaars tot ver in de
toekomst zal blijven ondersteunen:
 D
e langstlopende garantiedekking
binnen de sector, tot zes jaar
 R
eserveonderdelen beschikbaar
tot 10 jaar na de uitloop van een
productlijn
 L
evering op elk moment van
de dag mogelijk
 E
én telefoontje,
één contactpersoon
 G
ecertificeerde monteurs
in de fabriek en op locatie
 O
riginele vervangingsonderdelen

Kenmerk

Voordeel

Originele Danfoss reserveonderdelen altijd
bij de hand

– Zorg voor maximale bedrijfstijd
– De betrouwbaarste frequentieregelaarcomponenten ter wereld, met TS 16949-goedkeuring
– 100% compatibiliteit en duurzaamheid
– Beste bescherming voor uw overige apparatuur

Altijd geleverd met de nieuwste hardwareen softwareversie

– Werk met toprendement
– Bespaar tijd op afzonderlijke software-updates

Het juiste onderdeel op het juiste moment
– Op maat gesneden assortiment reserveonderdelen

– Voorkom onverwachte kosten van noodreparaties
aan frequentieregelaars
– Bespaar kostbare tijd bij uitval
– Betaal alleen voor wat u nodig hebt

Eén contactpersoon

– Bespaar tijd en reken op een snelle respons
– Voorkom complexiteit

Reserveonderdelenpakketten zijn afgestemd
op uw onderhoudsplan

– U bespaart tijd en kosten door onderhoud
te plannen

drivepro.danfoss.com

Drie dekkingsniveaus

DrivePro® Spare Parts zijn
speciaal geselecteerde, originele
OEM-onderdelen uit de master
reserveonderdelenlijst, die zijn
geoptimaliseerd voor ondersteuning
bij reparatie en onderhoud.
DrivePro® Spare Parts zijn beschikbaar
in drie selectiecategorieën.

Bestellen

Bestel DrivePro® Spare Parts in
combinatie met uw order voor
een nieuwe frequentieregelaar,
of afzonderlijk. Vind uw lokale
Danfoss Drives contactpersoon op:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

Beschikbaarheid

DrivePro® Spare Parts is beschikbaar voor de volgende Danfoss Drives producten:
In de toekomst zal deze service voor meer producten beschikbaar komen.
VLT® frequentieregelaars
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® frequentieregelaars
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

Staat uw product er niet bij? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger
van Danfoss Drives in uw regio.

Drie dekkingsniveaus

DrivePro® Spare Parts
Standard Package

Een geoptimaliseerde set aanbevolen componenten die is afgestemd op
uw frequentieregelaar. De componenten in deze set zijn geselecteerd op basis
van servicegegevens die in de loop der jaren door Danfoss zijn verzameld en
die naar verwachting voldoen voor minstens 50% van de onderhoudsreparaties.
U bent verzekerd van een optimale bedrijfstijd en voorkomt productiestops
vanwege een gebrek aan reserveonderdelen.

DrivePro® Spare Parts
Advanced Package

Een set aanbevolen essentiële reserveonderdelen voor een specifieke
frequentieregelaar met het oog op cruciale reparaties. De vereiste
componenten in deze set beperken het risico voor zo’n 80% van de meest
voorkomende onderhoudsreparaties. Met deze set kan het apparaat tijdens
één bezoek van een DrivePro® servicepartner worden gerepareerd.

DrivePro® Spare Parts
Maintenance Package

Bestaat uit een volledige set ventilatoronderdelen voor een specifiek type
apparaat, primair bedoeld als hulpmiddel bij routinematig onderhoud.
Deze set ondersteunt het preventief-onderhoudsprogramma voor
uw basisinstallatie.
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