
Fact Sheet

 
 Stay calm. You’re covered
 Alle DrivePro®-services giver tryghed, 

fordi du kan stole på, at Danfoss  
Drives er ansvarlig for at supportere 
VLT®- og VACON®-produkter langt  
ud i fremtiden:
			Branchens længste dækning,  

op til seks år
				Support på reservedele i op  

til 10 år efter en produktserie  
er afviklet

				Levering døgnet rundt,  
alle ugens dage

				Ét opkald, og kun én kontaktflade
				Certificerede fabriksansatte  

og lokale teknikere
			Udskiftningsdele til originalt  

udstyr

DrivePro® Start-up  
Opnå førsteklasses ydeevne

justering under idriftsættelsen af dine 
frekvensomformere.

Med DrivePro® Start-up er du garanteret,  
at hver eneste frekvensomformer er  
komplet, ubeskadiget samt korrekt 
installeret og programmeret. Optimalt  
produktmatch i forhold til applikationen,  
beskyttelse mod miljøet og overholdelse  
af installationskrav til afkøling verificeres 
af Danfoss Drives Service. Korrekt 
ledningsføring til frekvensomformeren, 
herunder linje-, belastnings- og 
styringstilslutninger, ledningsføring, 
skærmning og jording tjekkes desuden 
af Danfoss Drives Service. Tilslutninger 
til produktet på stedet spændes korrekt, 
og indvendige tilslutninger efterses for 
at sikre, at de ikke har løsnet sig under 
transport eller håndtering på stedet. 

... leveret på rette tidspunkt
Opstartsservice planlægges til udførelse,  
når frekvensomformerinstallation  
og system er klar. Danfoss Drives  
Service hjælper dig med at levere  
den service du har behov for på den 
dato, du ønsker det.  

Kører din frekvensomformer 
fuldstændigt optimalt – eller 
kan du få mere ud af dit  
system? 
Sørg for, at du får førsteklasses 
ydeevne på den mest effektive 
måde ved hjælp af DrivePro® 
Start-up, leveret af eksperter 
fra Danfoss. 

Altafgørende service ... 
Sørg for, at dit system er toptunet til 
at levere optimal ydeevne lige fra dag 
ét med DrivePro® Start-up, som giver 
dig den komplette vifte af kontrol og 

drivepro.danfoss.dk

DrivePro® Start-up

Optimér
ydeevnen – hurtigt

Ro i sindet
Med DrivePro® Start-up er du sikker  
på, at din frekvensomformers ydeevne  
er optimal, hvilket sikrer maksimal effek-
tivitet, pålidelighed, motorbeskyttelse 
og energibesparelser på applikationen 
af dit system.

Funktion Fordel

Sikrer korrekt installation og optimal finjustering 
for applikation og proces

– Forlænger frekvensomformerens levetid
– Forbedrer frekvensomformerens  

tilgængelighed

Danfoss-ekspertise forbedrer proceseffektivitet  
og energibesparelser – Forbedrer driftsmæssig effektivitet

Én kontaktperson
– Ét opkald, og kun én kontaktflade
– Spar tid, og vær sikker på at få hurtigt svar
– Undgå kompleksitet

Forkorter idriftsættelsestiden med  
dokumenterede opstartsprocedurer, der er  
skræddersyet til Danfoss’ frekvensomformere

– Sparer omkostninger til idriftsættelse

http://drivepro.danfoss.dk


Dækning
DrivePro® Start-up omfatter alle de 
serviceydelser, der er afgørende for 
optimal frekvensomformerdrift: 

	 Inspektion af din installation for 
at sikre, at fabriksanbefalingerne 
overholdes
	 Nøjagtig justering af frekvens-
omformerparametrene for motor-  
og belastningskarakteristika 
	 Driftsafprøvning af frekvensomfor-
mer/motor-system: Bekræftelse  
af frekvensomformerfunktionalitet, 
herunder korrekt omdrejningsret-
ning på motoren, fasebalance ved 
frekvensomformerudgangen og 
respons på stedets styringssystemer 
	 Instruktion og oplæring af dit 
personale
	 Opstart af frekvensomformeren
	 Opstartsrapport til dig som kunde: 
Underretning om eventuelle 
installationsmangler, der kan påvirke 
frekvensomformerens drift eller 
levetid samt andre funktioner,  
der ikke kunne bekræftes, fordi 
systemet ikke er driftsklart. 

	 Valgfri ekstra opstartssupport er også 
til rådighed, hvis det er nødvendigt
	 Hvis der opstår et produktproblem 
under opstart kan den 
fabriksautoriserede tekniker hurtigt 
levere en løsning. 

Sådan bestiller du
Bestil DrivePro® Start-up, når du bestiller 
en ny frekvensomformer. På den måde 
sikrer du dig, at du får den bedste pris.

Optimér 
ydeevnen, og få  
høj procesoppetid 
helt fra første  
opstart af din  
frekvensomformer

Stay calm.
You’re covered
Danfoss Drives sørger for:

Maksimal driftstid

Ordreafgivelse Bestil DrivePro® Start-up sammen med dine  
frekvensomformere

Gør brug 
af service-
ydelserne

Få frekvensomformere og planoversigt. 
Når du har installeret frekvensomformerne, modtager  
du de aftalte DrivePro® Start-up-serviceydelser on-site.

Rapport Rapporten fra Danfoss Drives er din sikkerhed for,  
at frekvensomformerne er optimeret lige fra første  
gang, de benyttes.

DrivePro® Start-up – kort fortalt

Bestil online, eller kontakt dit lokale 
Danfoss Drives-salgskontor for  
at bestille pr. telefon eller e-mail.

Find din lokale Danfoss Drives-kontakt 
på:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-
drives/local-contacts/
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VLT®-frekvensomformere

VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302 

VACON®-frekvensomformere

VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC
VACON® NXC Low Harmonic
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 FLOW
VACON® 100 HVAC

Kontakt dit lokale Danfoss Drives-salgskontor, hvis det ønskede produkt ikke  
er på listen.

Tilgængelighed  
DrivePro® Start-up findes til følgende Danfoss Drives-produkter: 

http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/
http://drives.danfoss.dk
mailto:kundeservice.dk@danfoss.com

