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DrivePro® Spare Parts – Planuj z wyprzedzeniem,
aby uniknąć opóźnień i poprawić niezawodność
Wydłużona żywotność

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Utrzymaj działanie przetwornic częstotli
wości na najwyższym poziomie sprawności,
aby zapewnić optymalną wydajność pracy
systemu. Dzięki wymianie komponentów
na czas zgodnie z planem prewencyjnych
konserwacji/przeglądów przetwornicy
będzie ona działała lepiej i przez dłuższy
czas. Pozwól nam obliczyć i przedstawić
uzasadnienie biznesowe dla swoich
instalacji i aplikacji.

Oszczędność czasu,
obniżenie kosztów
Aby zmaksymalizować czas
pracy i utrzymać najwyższą
wydajność przez cały okres
eksploatacji przetwornic,
upewnij się, że masz i korzystasz
z DrivePro® Spare Parts.
Danfoss Drives oferuje
trzy pakiety zapewniające
dokładne dopasowanie
do Twoich wymagań.
Krytyczne naprawy
w dobrych rękach
W krytycznych sytuacjach DrivePro® Spare
Parts zapewnia natychmiastowy dostęp
do części zamiennych potrzebnych do
wykonania naprawy lub konserwacji
przetwornic. To oznacza brak zbędnych
opóźnień lub dodatkowego czasu dostawy
w razie stwierdzenia zapotrzebowania
na dodatkowe części zamienne podczas
naprawy, ponieważ pakiety części
zamiennych są dostępne na miejscu.

Brak
opóźnień
spowodowanych
czasem dostawy
części zamiennych

 Skróć czas dostawy. Przechowując

zoptymalizowany asortyment
komponentów Danfoss Drives
w swoim magazynie, możesz szybko
reagować w przypadku nieoczeki
wanego uszkodzenia i niezwłocznie
przywrócić normalną pracę.
 Skróć czas wyszukiwania. Korzystając
z efektywnego systemu wyszukiwania
części zamiennych online firmy Danfoss
Drives, znacznie łatwiej jest znaleźć
odpowiedni pakiet części zamiennych.
 Dostosowany plan usług oznacza,
że w przypadku wykorzystywania
kilku przetwornic tego samego
lub podobnego typu można
uniknąć niepotrzebnego
powielania podczas zakupu
pojedynczych zestawów części
dla poszczególnych przetwornic.

 Obniżaj koszty całkowite. Podczas

zamawiania części zamiennych
wraz z nową przetwornicą uzyskasz
szczególnie opłacalne warunki.

Zawsze aktualne
Usługa DrivePro® Spare Parts zawsze
zapewnia najnowsze komponenty
w oryginalnym opakowaniu
z najnowszym oprogramowaniem.

Znaj swój budżet
Znasz roczny koszt zapasów części
zamiennych z dużym wyprzedzeniem.
Ta przewidywalność stanowi mocne
uzasadnienie biznesowe i stabilny,
niezawodny budżet.

Stay calm. You’re covered
Z ofertą DrivePro® dostajesz gwarancję,
że Danfoss Drives bierze odpowiedzial
ność za wspieranie swoich przetwornic
częstotliwości w przyszłości:
 N
ajdłuższy okres gwarancji
w branży: nawet do sześciu lat
 D
ostawy części zamiennych
nawet do 10 lat po wycofaniu
produktów z oferty
 C
ałodobowa dostawa
 Jeden telefon, jeden punkt kontaktu
 C
ertyfikowane osoby techniczne
 O
ryginalne części zamienne

Cechy

Korzyści

Oryginalne części zamienne Danfoss na wyciągnięcie ręki

– Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów
– Najbardziej niezawodne komponenty
przetwornic z certyfikatem TS 16949
– Stuprocentowa kompatybilność i wytrzymałość
– Najlepsza ochrona dla innych urządzeń

Zawsze najnowszy sprzęt i oprogramowanie
na czas dostawy

– Praca z najwyższą sprawnością
– Oszczędzaj czas na oddzielnych
aktualizacjach oprogramowania

Odpowiednia część w odpowiednim czasie
– Dokładnie dopasowany asortyment części zamiennych

– Unikaj nieoczekiwanych kosztów
awaryjnej obsługi przetwornicy
– Oszczędzaj cenny czas w sytuacjach przestoju
– Płacisz tylko za to, czego potrzebujesz

Jedna osoba do kontaktu

– Oszczędność czasu i szybkość reakcji
– Uproszczenie procesu

Pakiety części zamiennych są dopasowane
do planów konserwacji/przeglądów

– Oszczędzasz czas i obniżasz koszty
podczas planowanej konserwacji

drivepro.danfoss.pl

Trzy poziomy pokrycia

Dostępność

DrivePro® Spare Parts to specjalnie
dobierane oryginalne częsci wybierane
z głównej listy części zamiennych
i optymalizowane w celu wsparcia
napraw i konserwacji. Dostępne są trzy
kategorie usług DrivePro® Spare Parts.

Usługa DrivePro® Spare Parts jest dostępna dla następujących produktów
firmy Danfoss Drives. Dostępność zostanie rozszerzona na dalsze produkty.
Przetwornice 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 Starters MCD 201/202/500

Sposób składania zamówień
Złóż zamówienie na DrivePro® Spare Parts
podczas zamawiania nowej przetwornicy
częstotliwości albo oddzielnie,
w zależności od potrzeb.
Znajdź lokalnego przedstawiciela
firmy Danfoss Drives pod adresem:
http://drives.danfoss.pl/danfossdrives/local-contacts/

Przetwornice 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

Jeśli nie ma tu Twojego produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

Trzy poziomy pokrycia

DrivePro® Spare Parts
Standard Package –
pakiet standardowy

DrivePro® Spare Parts
Advanced Package –
pakiet zaawansowany

DrivePro® Spare Parts
Maintenance Package –
pakiet konserwacyjny
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Zoptymalizowany zestaw zalecanych komponentów dopasowanych do Twojej
przetwornicy częstotliwości. Komponenty w tym zestawie są dobierane na podstawie
danych serwisowych zgromadzonych przez Danfoss na przestrzeni wielu lat i można
oczekiwać, że pokryją co najmniej 50% napraw serwisowych. Gwarancja optymalnego
czasu pracy i uniknięcie przerw produkcyjnych z powodu braku części zamiennych.

Zestaw zalecanych części zamiennych niezbędnych podczas krytycznych napraw
poszczególnych przetwornic częstotliwości. W tym zestawie zawarto wszystkie
niezbędne komponenty, dzięki którym można obniżyć ryzyko do 80% podczas
większości napraw serwisowych. Zestaw ten pozwala na naprawę urządzenia
podczas jednej wizyty partnera serwisowego DrivePro®.

Składa się z pełnego zestawu części zamiennych do wentylatora dla określonego
typu urządzenia i stanowi przede wszystkim pomoc w rutynowej konserwacji.
Ten zestaw wspiera program planowanych konserwacji/przeglądów
zainstalowanych urządzeń.
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