Информационен лист

DrivePro® Extended Warranty
– бюджетът за поддръжка, на който може да разчитате

DrivePro® Extended
Warranty

До

6 години
покритие на
гаранцията

Предвид тежките условия и предизвикателствата, които се срещат
в днешните съоръжения, дори
и най-високопроизводителните
честотни преобразуватели се
нуждаят от защита. Надеждността
на продуктите на Danfoss гарантира
максимално време на работа,
а в комбинация с DrivePro® Extended
Warranty ще предотврати непланирани разходи.

Намаляване на времето
на принудителен престой

Чрез споразумението за удължена
гаранция DrivePro® Extended Warranty
може да подобрите производителността. Може да постигнете до 60%
намаление на времето на принудителен престой благодарение на
директната поддръжка. Вашето съоръжение е готово и работи по-бързо
след непланирано спиране – реално
подобряване на производителността,
която ще отчетете накрая.

Най-дългосрочно покритие
Вземете най-дългосрочното покритие, налично в отрасъла, с до шест
години валидност на гаранцията.

Спокойствие

В случай на повреда може да сте
сигурни, че вашият преобразувател
ще бъде поправен или подменен
бързо на ниска цена, или безплатно.
В Danfoss имате една точка за
контакт, която координира всичко
необходимо.

Планиране на бюджета

Знаете предварително до шест
години разходите си за поддръжка на
преобразувателите. Тази предвидимост дава предпоставки за стабилен
бизнес и сигурен, надежден бюджет.

Stay calm. You’re covered

Всички услуги на DrivePro® ви осигуряват спокойствие, като гарантират,
че Danfoss Drives поема отговорност
за поддръжката на своите продукти
VLT® и VACON® в дългосрочен план:
 Н
ай-дългосрочната гаранция
в отрасъла, до шест години
 П
оддръжка на резервните
части до 10 години след спиране
производството на продуктовата
линия
 Доставка 24/7
 Е
дно обаждане, една точка
на контакт
 С
ертифицирани техници
от завода и местни техници
 О
ригинални резервни части

Характеристики

Полза

Покритие на гаранцията до шест години

– Предвидим дългосрочен бизнес план
– Осигуряване на максимално време за
експлоатация, съчетано с бърза реакция
при необходимост

Предварително договорени условия
– Не е необходимо да се издава поръчка за покупка
или заявка за работа за всеки случай

– Спестяване на ценно време, когато всяка
минута е от значение

Фиксирана цена

– Спестяване на разходи
– Предотвратяване на непредвидени разходи
за спешна поддръжка на преобразувател

Един човек за връзка

– Едно обаждане, една точка на контакт
– Спестяване на време и гарантиране
на бърза реакция
– Избягване на сложни процедури

Оригинално оборудване

– Най-надеждните в света компоненти
за преобразуватели, одобрени съгласно
TS 16949
– 100% съвместимост и издръжливост
– Най-добрата защита за останалото
оборудване

drivepro.danfoss.com

Покритие

DrivePro® Extended Warranty удължава
стандартната гаранция на избрани
продукти. Предлага се гаранция със
срок от 2 – 6 години.
Удължената гаранция покрива
материалите и изработката дори ако
частите са износени при нормална
работа и подходяща околна среда.
Изберете между два типа удължена
гаранция DrivePro® Extended Warranty:
1.	Standard Extended Warranty
предоставя:
 Ремонт в сервиз на Danfoss
Drives или
 Доставка на заменяем продукт
до обекта
2.	On-site Extended Warranty
предоставя:
 Ремонт на място при
клиента или
 Замяна в обекта на клиента

Как да поръчате

Направете поръчка за гаранция
DrivePro® Extended Warranty,
когато правите поръчка на нов
преобразувател. Може да поръчате
онлайн, чрез имейл или телефон:

Наличност

Гаранцията DrivePro® Extended Warranty се предоставя за следните продукти:
Преобразуватели VLT®
VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® DriveMotor FCM 106/FCP 106
VLT® OneGearDrive OGD
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500
Преобразуватели VACON®
VACON® 20
VACON® 20 Cold Plate
VACON® 20 X
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® 100 X
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Grid Converter
VACON® NXP System Drive
VACON® NXC

Ако вашият продукт не е добавен в списъка, свържете се с местния
представител на Danfoss Drives.

Може да поръчате гаранция
DrivePro® Extended Warranty само
при покупка на нов преобразувател.
Удължената гаранция не се предлага
след доставяне на преобразувателя.
Свържете се с отдела за продажби
на Danfoss Drives относно възможностите за договор за обслужване
след доставка.
Може да се свържете с местен
представител на Danfoss Drives на:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/
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