Fișă tehnică

DrivePro® Spare Parts – Planificați din timp pentru a evita
întârzierile și a crește timpul de funcționare
Durată de funcționare prelungită

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Pentru performanțe optime la nivel
de sistem, mențineți funcționarea
convertizoarelor de frecvență la cote
maxime de eficiență. Prin înlocuirea
la timp a componentelor, conform
planului de întreținere preventivă,
convertizorul de frecvență va funcționa
mai bine, pentru un timp mai
îndelungat. Să calculăm împreună care
este cazul valabil pentru instalația dvs.

Economie de timp și de costuri


Pentru a prelungi la maximum
timpul de funcționare și
pentru a menține performanțe
optime pe toată durata de viață
a convertizoarelor de frecvență,
asigurați-vă că dețineți piese
de schimb DrivePro® Spare
Parts originale. Danfoss Drives
pune la dispoziție trei pachete
particularizate pentru a răspunde
cât mai exact cerințelor dvs.





Reparațiile critice se află
pe mâini bune

În situațiile critice, datorită serviciului
DrivePro® Spare Parts, beneficiați
de acces imediat la piesele de schimb
de care aveți nevoie pentru repararea
și întreținerea convertizoarelor de
frecvență. Acest lucru înseamnă
că nu se produc întârzieri inutile
și nu este nevoie de timp de livrare
adițional pentru a satisface solicitările
suplimentare de piese de schimb,
apărute în timpul reparațiilor,
deoarece pachetele cu piese de
schimb sunt păstrate la sediul dvs.

Fără

întârzieri cauzate
de timpul de livrare
a pieselor de schimb



Reduceți timpul de livrare. Prin
păstrarea unor pachete optimizate
de componente Danfoss Drives în
inventarul dvs., puteți interveni rapid
în cazul unei defecțiuni neprevăzute
pentru a restabili funcționarea
normală în cel mai scurt timp.
Reduceți timpul de căutare.
Cu ajutorul eficientului sistem
online de căutare a pieselor de
schimb oferit de Danfoss Drives,
este ușor să găsiți pachetul
adecvat de piese de schimb.
Dacă folosiți mai multe convertizoare
de frecvență de același tip sau similare, un plan de service particularizat
vă ajută să evitați duplicarea inutilă
cauzată de achiziționarea de seturi
separate de piese de schimb pentru
fiecare convertizor de frecvență.
Reduceți costurile generale. Atunci
când comandați piese de schimb
împreună cu un nou convertizor
de frecvență, veți beneficia de
o ofertă extrem de avantajoasă.

Actualizare permanentă

Serviciul DrivePro® Spare Parts asigură
întotdeauna piese de la producătorii
de echipamente originale, în ambalajul
original, cu cele mai noi versiuni
de software și firmware.

Buget cunoscut

Cunoașteți costul anual al inventarului
de piese de schimb cu mult timp în
avans. Această posibilitate de anticipare
vă permite să desfășurați o activitate
intensă, cu un buget stabil și fiabil.

Stay calm. You’re covered

Toate serviciile DrivePro® asigură un
nivel de confort rezultat din cunoașterea faptului că Danfoss Drives își
asumă responsabilitatea de a furniza
asistență pentru convertizoarele
de frecvență în viitor:
 c
ea mai mare perioadă
de garanție din domeniu,
de până la șase ani;
 a
sistență pentru piesele
de schimb de până la 10 ani
după întreruperea liniei
de producție;
 l
ivrare 24/7;
 u
n singur apel, un singur punct
de contact;
 f
abrică autorizată și tehnicieni
locali autorizați;
 p
iese de schimb originale
pentru echipamente.

Caracteristică

Beneficiu

Piese de schimb Danfoss originale la îndemână

– Timp de funcționare maxim
– Cele mai fiabile componente pentru
convertizoarele de frecvență, cu aprobare
TS 16949
– Compatibilitate totală și durabilitate
– Cea mai bună protecție pentru celelalte
echipamente

La livrare, beneficiază întotdeauna de cele mai
recente actualizări de hardware și software

– Funcționare la eficiență maximă
– Economie de timp prin actualizări separate
de software

Piesa potrivită la momentul potrivit
– Sortimente particularizate de piese de schimb

– Evitați costurile neprevăzute pentru intervențiile
de urgență asupra convertizorului de frecvență
– Câștigați timp prețios în cazul întreruperii
funcționării
– Plătiți numai pentru ceea ce vă trebuie

O singură persoană de contact

– Câștigați timp și primiți un răspuns rapid
– Evitați complexitatea

Pachetele de piese de schimb sunt aliniate
cu planurile de întreținere

– Faceți economie de timp și bani la planificarea
serviciilor de întreținere

drivepro.danfoss.com

Trei niveluri de acoperire

Piesele de schimb DrivePro® Spare Parts
sunt piese atent selectate, furnizate de
producătorii de echipamente originale,
alese din lista principală de piese de
schimb și optimizate pentru a asigura
atât serviciile de reparație, cât și pe
cele de întreținere. Piesele de schimb
DrivePro® Spare Parts sunt disponibile
în trei categorii.

Cum puteți comanda

Comandați piese DrivePro® Spare Parts
fie atunci când comandați un nou convertizor de frecvență, fie separat, după
cum este necesar.
Aflați datele aferente persoanei de contact Danfoss Drives la nivel local la:
http://drives.danfoss.com/danfossdrives/local-contacts/

Disponibilitate

Serviciile DrivePro® Spare Parts sunt disponibile pentru următoarele produse Danfoss
Drives. Serviciile urmează să fie disponibile pentru mai multe produse.
Convertizoare de frecvență 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
Convertizoare de frecvență 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

Dacă produsul dvs. nu apare în listă, contactați reprezentantul local Danfoss Drives.

Trei niveluri de acoperire

Pachetul standard
DrivePro® Spare Parts

Un set optimizat de componente recomandate, particularizat pentru
convertizorul dvs. de frecvență. Componentele din acest set sunt selectate
pe baza datelor de service colectate de Danfoss de-a lungul multor ani
și se estimează că pot soluționa cel puțin 50% din reparațiile de service.
Se garantează timp de funcționare optim și se evită oprirea producției
din cauza lipsei pieselor de schimb.

Pachetul avansat
DrivePro® Spare Parts

Un set de piese de schimb esențiale, recomandate pentru reparațiile critice
ale unui anumit convertizor de frecvență. Toate componentele necesare
din acest set reduc riscul cu până la 80% la majoritatea reparațiilor de service.
Datorită acestui set, dispozitivul poate fi reparat în cadrul unei singure vizite
al partenerului de service DrivePro®.

Pachetul de întreținere
DrivePro® Spare Parts

Constă într-un set complet de piese de schimb pentru ventilatoare pentru
un anumit tip de dispozitiv, fiind conceput în special ca un set de ajutor pentru
întreținerea de rutină. Acest set este adecvat pentru programul de întreținere
planificată pentru instalația de bază.
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