Prehľad základných údajov

DrivePro® Spare Parts – Plánujte dopredu, aby ste zabránili
oneskoreniam a predĺžili čas prevádzkyschopnosti
Predĺženie životnosti

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Zachovajte vysokú účinnosť svojich
frekvenčných meničov na zabezpečenie
optimálneho výkonu systému.
Včasnou výmenou komponentov
v súlade s plánom preventívnej údržby
frekvenčných meničov zabezpečíte
lepšiu výkonnosť vášho frekvenčného
meniča na oveľa dlhší čas. Pomôžeme
vám s konkrétnym prípadom pre
vaše zariadenie.

Šetrite čas, šetrite náklady

 Úspora času potrebného na dodanie.

Na maximalizáciu prevádzky
schopnosti a zachovanie
najvyššej výkonnosti počas
celého životného cyklu
vašich frekvenčných meničov
sa nezabudnite zásobiť
originálnymi náhradnými
dielmi služby DrivePro® Spare
Parts. Danfoss Drives ponúka
tri prispôsobené balíky, ktoré
presne splnia vaše požiadavky.

Kritické opravy v dobrých rukách
V kritických situáciách umožňuje služba
DrivePro® Spare Parts okamžitý prístup
k náhradným dielom, ktoré potrebujete
na opravu a údržbu meničov.
Tým zabezpečí elimináciu akýchkoľvek
zbytočných oneskorení alebo predĺžení
doby dodania na dodatočné náhradné
diely, ktorých potreba sa zistí počas
opravy, pretože náhradné diely sa držia
vo vašej lokalite.

Ak máte uskladnený optimalizovaný
balík komponentov od spoločnosti
Danfoss Drives vo vašom vlastnom
sklade, môžete rýchlo reagovať
v prípade neočakávanej poruchy
a okamžite obnoviť bežnú prevádzku.
 Úspora času stráveného vyhľadávaním.
Pomocou efektívneho on-line
systému vyhľadávania náhradných
dielov spoločnosti Danfoss Drives
jednoducho nájdete správny balík
náhradných dielov.
 Vďaka prispôsobenému servisnému
plánu sa môžete v lokalitách,
kde sa využíva viacero meničov
rovnakého typu, vyhnúť zbytočnej
duplicite spojenej so zakúpením
samostatných súprav náhradných
dielov pre každý menič.
 Úspora celkových nákladov. Keď
si objednáte náhradné diely spolu
s novým frekvenčným meničom,
získate mimoriadne výhodnú ponuku.

Vlastnosť

oneskorenia
spôsobené dodacími
dobami náhradných
dielov

Služba DrivePro® Spare Parts
vždy umožňuje prístup k dielom
od pôvodného výrobcu
v originálnom balení s najnovším
softvérom a firmvérom.

Známy rozpočet

V dostatočnom predstihu budete
poznať ročnú mieru nákladov
na skladové zásoby náhradných
dielov. Táto predvídateľnosť vám
poskytuje pevný obchodný základ
a stabilný a spoľahlivý rozpočet.

Stay calm. You’re covered

Všetky služby DrivePro® ponúkajú
pohodlie s vedomím, že spoločnosť
Danfoss Drives nesie zodpovednosť
za podporu svojich frekvenčných
meničov ďaleko do budúcnosti:
 N
ajdlhšia záručná doba v tomto
priemyselnom odvetví, až šesť rokov
 N
áhradné diely sú k dispozícii
až 10 rokov po skončení výroby
produktového radu
 N
onstop dodávka
 J
eden telefonát, jedno
kontaktné miesto
 C
ertifikovaní technici výrobcu
aj miestni technici
 O
riginálne náhradné diely

Výhoda

Jedna kontaktná osoba

– Zabezpečenie maximálneho času
prevádzkyschopnosti
– Najspoľahlivejšie komponenty pre frekvenčné
meniče na svete so schválením TS 16949
– 100 % kompatibilita a životnosť
– Najlepšia ochrana pre vaše ďalšie zariadenia
– Maximálne efektívna prevádzka
– Úspora času stráveného samostatnými
aktualizáciami softvéru
– Predchádzanie neočakávaným nákladom
na urgentnú opravu meničov
– Úspora drahocenného času pri prestojoch
– Platíte iba za to, čo naozaj potrebujete
– Úspora času a istota rýchlej reakcie
– Predchádzanie komplikovanosti

Balenia náhradných dielov sú zosúladené
s plánmi údržby

– Ušetríte čas a náklady pri plánovaní údržby

Originálne náhradné diely Danfoss vždy poruke

Žiadne

Vždy aktuálne

Dodávka vždy obsahuje najnovšie
verzie hardvéru a softvéru
Správny diel v správny čas
– Prispôsobené súpravy náhradných dielov

drivepro.danfoss.com

Tri úrovne pokrytia

Služba DrivePro® Spare Parts zahŕňa diely
špeciálne vybrané z hlavného zoznamu
náhradných dielov a optimalizované
na účely údržby aj opravy. Náhradné
diely DrivePro® Spare Parts sú k dispozícii
v troch výberových kategóriách.

Spôsob objednávania

Objednajte si službu DrivePro® Spare
Parts buď pri objednávaní nového
frekvenčného meniča, alebo samostatne
podľa potreby. Kontaktné údaje
na miestnu pobočku spoločnosti
Danfoss Drives nájdete na adrese:

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

Dostupnosť

Služba DrivePro® Spare Parts je k dispozícii pre nasledujúce produkty od spoločnosti
Danfoss Drives. Ich dostupnosť bude rozširovaná aj na ďalšie produkty.
Frekvenčné meniče VLT®
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 Starter MCD 201/202/500
Frekvenčné meniče VACON®
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

Ak tu nie je váš produkt uvedený, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Danfoss Drives.

Tri úrovne pokrytia

Štandardný balík
DrivePro® Spare Parts

Pokročilý balík
DrivePro® Spare Parts

Balík pre údržbu
DrivePro® Spare Parts

DKDD.PFP.405.A5.29

Optimalizovaná súprava odporúčaných komponentov prispôsobených vášmu
frekvenčnému meniču. Komponenty v tejto súprave sa vyberajú na základe
servisných dát, ktoré spoločnosť Danfoss získala počas mnohých rokov, pričom
môžete očakávať, že vystačia minimálne na 50 % servisných opráv. Zaručujeme
vám, že dosiahnete optimálny prevádzkový čas a že sa vyhnete prestojom
vo výrobe v dôsledku chýbajúcich náhradných dielov.

Súprava odporúčaných základných náhradných dielov pre konkrétny frekvenčný
menič, pripravená na kritické opravy. Jednotlivé komponenty v tejto súprave
znižujú riziko až u 80 % väčšiny servisných opráv. Pomocou tejto súpravy možno
zariadenie opraviť behom jednej návštevy od servisného partnera DrivePro®.

Pozostáva z kompletnej súpravy náhradných dielov pre ventilátor ku konkrétnemu
typu zariadenia a slúži primárne ako pomôcka pri bežnej údržbe. Táto súprava
podporuje program plánovanej údržby v prípade základnej inštalácie.
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