Informatieblad

DrivePro® Exchange
Kostenbesparend alternatief voor stilstandtijd bij reparaties

DrivePro® Exchange

Met DrivePro® Exchange heeft u het snelste en voordeligste alternatief in handen
voor een reparatie, voor als tijd een kritische
factor is. Vermijd langdurige stilstandtijd
door het snel en correct vervangen van
de defecte frequentieregelaar:
 Vervang elke frequentieregelaar,
al dan niet van Danfoss
 De vervangende frequentieregelaar
staat ter plekke klaar, voor een
minimale productievertraging
 Lokale technici zorgen voor een
probleemloze uitwisseling

Wat zijn de voordelen?




Verbeter de efficiëntie van het proces
–	Voorkom onverwachte
problemen en langdurige
productieonderbrekingen
Verbeter de bedrijfstijd van
de productielijn
–	Beperk de duur van
kostbare productiestops
Bespaar op verlies van
productieopbrengsten
–	Voorkom kostbare
productiestops door uitval
van frequentieregelaars

Is er een reparatie nodig aan
uw frequentieregelaar, maar
kunt u zich de stilstandtijd
niet permitteren?



Dan heeft de DrivePro®
Exchange service de ideale
oplossing: het snel vervangen
van de defecte drive door
een nieuwe of gereviseerde
regelaar van hetzelfde type.

Behoud productiviteit
DrivePro® Exchange zorgt voor optimale
procesbeschikbaarheid en productiviteit
tijdens het vervangingsproces, dankzij:







Optimale keuze qua vermogen van
de vervangende frequentieregelaar
Nieuwste software in vervangende
frequentieregelaar
Snelle levering
Besparing op tijd en kosten
Eliminatie van reparatietijd

Lokaal toegepast,
wereldwijd ondersteund
Wij zorgen dat de vervangende
frequentieregelaar volledig voldoet
aan de lokale voorschriften.
Daarnaast profiteert u van wereldwijde
ondersteuning door de wereldwijde
serviceorganisatie van Danfoss.

Stay calm. You’re covered
Alle DrivePro® diensten bieden u de
gemoedsrust dat Danfoss Drives alle
VLT® en VACON® producten tot ver in
de toekomst zal blijven ondersteunen:
 D
e langstlopende garantiedekking
binnen de sector, tot zes jaar
 R
eserveonderdelen beschikbaar
tot 10 jaar na de uitloop van
een productlijn
 24/7 levering
 E
én telefoontje,
één contactpersoon
 G
ecertificeerde technici
in de fabriek en op locatie
 O
riginele vervangingsonderdelen

Kenmerk

Voordeel

Onmiddellijke

Berekening: vervangingstijd versus reparatietijd

Zorg voor de snelste en voordeligste oplossing
bij uitval van een frequentieregelaar

actie, blijvend hoge
procesbeschikbaarheid.

Snelle levering van vervangende
frequentieregelaar

Voorkom langdurige stilstandtijd van de productielijn

Beste match qua afmetingen
– De afmeting van de vervangende
frequentieregelaar is gelijk aan of kleiner
dan die van de defecte frequentieregelaar

Voorkom omzetverliezen door een verminderde
procesbeschikbaarheid tijdens het vervangen
– Snelle installatie dankzij perfecte dimensionering

Beste match qua prestaties
– Vermogen, prestaties en software van
de vervangende frequentieregelaar zijn
gelijkwaardig aan of beter dan die van
de defecte frequentieregelaar

Voorkom omzetverliezen door een verminderde
procesbeschikbaarheid na het vervangen
– Constante betrouwbaarheid dankzij beste
match qua prestaties

drivepro.danfoss.com

Dekking

Beschikbaarheid

DrivePro® Exchange zorgt ervoor dat
u een vervangende frequentieregelaar
krijgt die gelijkwaardig is aan uw
defecte frequentieregelaar in
het vermogensbereik tot 315 kW:
1:1 vervanging door nieuwe
frequentieregelaar OF
1:1 vervanging door gereviseerde
frequentieregelaar

DrivePro® Exchange is beschikbaar voor de volgende Danfoss Drives producten:

Voor het verwisselen van frequentieregelaars in het vermogensbereik
boven 315 kW houdt Danfoss Drives
modules op voorraad, beschikbaar
voor snelle levering.

VLT® frequentieregelaars
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VACON® frequentieregelaars
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Staat uw product er niet bij? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger
van Danfoss Drives in uw regio.

De aanduiding 1:1 houdt in dat het
vermogen en de prestaties van
de vervangende frequentieregelaar
gelijkwaardig aan of beter zijn dan
de originele frequentieregelaar.



De kwaliteit en uitvoering van de vervangende frequentieregelaar voldoen
aan een van de volgende criteria:





Nieuwe frequentieregelaar
rechtstreeks geleverd vanuit
fabrieksvoorraad.
Nieuwe frequentieregelaar uit lokale/
regionale voorraad met bijgewerkte
hardware- en softwareversie.
Gereviseerde frequentieregelaar,
bijgewerkt met de nieuwste
hardware en software.

DrivePro® Exchange in één oogopslag
Aanvraag
vervangende
frequentieregelaar

Akkoord DrivePro® Exchange op basis van urgentie

Ontvangst
frequentieregelaar

Danfoss Drives verzendt de vervangende
frequentieregelaar binnen 24 uur na bestelling

Bestellen
Met één telefoontje bent u met
DrivePro® Exchange verzekerd van
een soepele vervanging en een veilige
en snelle herstart van de productie.
Bestellen kan online, via e-mail of per
telefoon.
Vind uw lokale Danfoss Drives
contactpersoon op:
http://drives.danfoss.com/danfossdrives/local-contacts/

Onmiddellijke
actie, blijvend
hoge proces
beschikbaarheid

Danfoss Drives garandeert:

Langere bedrijfstijd

DrivePro® Start-up

Installatie en
inbedrijfstelling frequentieregelaar*

DrivePro® Start-up helpt u bij dit proces

* Optionele stap
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