Fișă tehnică

DrivePro® Extended Warranty
– pentru un buget de întreținere pe care vă puteți baza
Din cauza rigorilor și provocărilor
cu care se confruntă instalațiile actuale,
chiar și cele mai performante convertizoare de frecvență necesită protecție.
Fiabilitatea produselor Danfoss asigură
un timp de funcționare maxim, iar
dacă veți adăuga DrivePro® Extended
Warranty, veți reuși să eliminați
cheltuielile neprevăzute.

Timp de nefuncționare redus

Prin încheierea unui contract DrivePro®
Extended Warranty, productivitatea
se poate îmbunătăți. Datorită asistenței
directe, veți obține în mod obișnuit
o reducere a timpului de nefuncționare
cu 60%. Utilajul va fi gata să funcționeze
mai rapid după o oprire neplanificată,
asigurând o creștere evidentă a productivității la finalul perioadei de lucru.
Perioadă de garanție
de până la

6 ani

Cea mai mare perioadă
de garanție

Beneficiați de cea mai mare perioadă
de garanție din industrie, de până
la șase ani.

Fără griji

În cazul unei defecțiuni, veți ști sigur
că respectivul convertizor de frecvență
va fi reparat sau înlocuit rapid, gratuit
sau cu minimum de cheltuieli.

Veți avea un singur punct de contact
la Danfoss, care va coordona toate
operațiunile necesare.

Buget cunoscut

Veți putea cunoaște costurile anuale
pentru întreținerea convertizoarelor
de frecvență cu până la șase ani 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 produsele VLT®
și VACON® 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

Perioadă de garanție de până la șase ani

– Posibilitate de anticipare a activității
pe termen lung
– Durată de funcționare maximă datorită
timpului de reacție rapid și permanent

Condiții prestabilite
– Nu este nevoie de comenzi de achiziții
sau de lucru pentru fiecare incident

– Câștigați timp prețios atunci când fiecare
minut contează

Preț fix

– Reduceți costurile
– Evitați costurile neprevăzute pentru
intervențiile de urgență asupra
convertizorului de frecvență

O singură persoană de contact

– Un singur apel, un singur punct de contact
– Câștigați timp și primiți un răspuns rapid
– Evitați complexitatea

Piese de schimb originale

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

drivepro.danfoss.com

Acoperire

DrivePro® Extended Warranty
prelungește garanția standard
pentru anumite produse. Se asigură
o perioadă de garanție de 2 – 6 ani.

Disponibilitate

Serviciul DrivePro® Extended Warranty este disponibil pentru următoarele produse:
Convertizoare de frecvență 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

Garanția extinsă acoperă materialele
și manopera, chiar dacă piesele
se uzează în condiții de funcționare
normală și în mediu adecvat.
Alegeți între două tipuri de DrivePro®
Extended Warranty:
1.	
Garanția extinsă Standard asigură:
 reparații la un atelier Danfoss
Drives sau
 livrarea unui produs înlocuitor
la sediul clientului

Convertizoare de frecvență 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

2.	Garanția extinsă On-site asigură:
 reparații la sediul clientului sau
 înlocuirea la sediul clientului

Cum puteți comanda

Comandați DrivePro® Extended
Warranty atunci când comandați
un nou convertizor de frecvență.
Puteți comanda online, prin e-mail,
sau prin comandă telefonică.
Puteți comanda DrivePro® Extended
Warranty numai atunci când achiziționați un nou convertizor de frecvență.

Dacă produsul dvs. nu apare în listă, contactați reprezentantul local Danfoss Drives.
Garanția nu este disponibilă după
expedierea convertizorului de
frecvență. Contactați biroul de vânzări
Danfoss Drives pentru a afla opțiunile
de contracte de service disponibile
după expediere.

Aflați datele aferente persoanei de
contact Danfoss Drives la nivel local la:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

Pe scurt despre DrivePro® Extended Warranty
Alegeți tipul
de garanție

Danfoss Drives vă pune la dispoziție o serie de tipuri
de garanție pentru ca dvs. să o găsiți pe cea care
corespunde cel mai bine cerințelor dvs.

Selectați
perioada
de garanție

Danfoss oferă cea mai mare perioadă de garanție din
industrie – până la 72 de luni de la data expedierii.

Beneficiați
de serviciile
oferite

Nu mai trebuie să vă faceți griji în legătură cu costurile
de întreținere neplanificate. Bucurați-vă de liniște
sufletească, știind că serviciile de asistență continuă
sunt mereu disponibile.

Perioadă
de garanție
de până la

6 ani

Stay calm.
You’re covered
Danfoss Drives asigură:

Buget mai robust
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