
Ficha Técnica

 
 Stay calm. You’re covered
 Todos os serviços DrivePro® oferecem 

a comodidade de saber que a Danfoss 
Drives se responsabiliza pelo suporte 
dos seus  produtos VLT® e VACON® 
após a compra:
	  A garantia de até seis anos 

é a mais longa do setor
	  Suporte de até 10 anos para peças 

de reposição após a descontinu-
ação de uma linha de produto

	  Atendimentos de emergência 
através de nosso canal 
de Autorizadas

	  Fale com um único representante 
em uma única ligação

	  Fábrica certificada e técnicos locais
	  Peças de reposição originais 

do equipamento

DrivePro® Start-up  
Desempenho de primeira classe garantido

e especificações recomendadas 
para os seus Drives.

Verificamos se cada Drive está 
completo, intacto, instalado 
e programado corretamente. 
Confirmamos se o Drive se adequa 
à aplicação e se a proteção contra 
o meio ambiente e os requisitos 
de instalação para refrigeração 
do mesmo, são os ideais. Verificamos 
se a fiação do Drive está instalada 
corretamente, incluindo as linhas 
de rede de alimentação, da carga 
e das conexões de controle e 
roteamento, da blindagem e do 
aterramento. São inspecionadas 
se as conexões de campo ao 
Drive e as conexões internas estão 
adequadamente fixas, para garantir 
que nada tenha se soltado durante 
o transporte ou a manipulação no local. 

...no tempo certo
O serviço de start-up é agendado 
quando a instalação do Drive e 
do sistema estão prontos. A Danfoss 
tem uma grande rede de profissionais 
para garantir que o serviço seja feito 
na data solicitada pelo cliente. 

Seu Drive está funcionando 
perfeitamente ou você pode 
obter mais dele em seu 
sistema? 
Garanta um desempenho 
de primeira classe da forma 
mais eficaz com a ajuda do 
DrivePro® Start-up, um serviço 
exclusivo dos especialistas 
da Danfoss. 

Serviços essenciais... 
Para garantir que seu sistema seja 
ajustado com o desempenho 
ideal desde o primeiro dia de operação, 
no DrivePro® Start-up durante o 
comissionamento, é realizado uma 
conferência completa dos ajustes 

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Start-up

Otimização 
desempenho,  
rapidez

Sem preocupações
Com o DrivePro® Start-up, você pode 
estar certo que seu Drive funcionará 
da melhor forma, garantindo máxima 
eficiência, confiabilidade, proteção 
ao motor e economia de energia 
na aplicação do seu sistema.

Característica Benefício

Garantia de uma instalação correta e o melhor 
ajuste fino para a aplicação e o processo

– Aumenta a vida útil do Drive 
–  Melhora a disponibilidade do 

Drive para seu sistema

A expertise da Danfoss ajuda a melhorar a 
eficiência do processo e a economizar energia - Melhora a eficiência operacional

Um contato

– Fale com um único representante 
em uma única ligação

– Economize tempo e tenha 
uma resposta rápida

– Evite complicações

O tempo de colocação em funcionamento 
diminui com os procedimentos já comprovados 
e adaptados aos Drives da Danfoss.

–  Economia nos custos de colocação 
em funcionamento

http://drivepro.danfoss.com


Cobertura
O DrivePro® Start-up inclui todos 
os serviços essenciais para a perfeita 
operação do Drive: 

	 Inspeção da instalação para garantir 
que as recomendações da fábrica 
foram atendidas
	 Ajuste preciso dos parâmetros 
do motor e das características 
de carga do Drive
	 Teste funcional do sistema Drive- 
Motor: verificação da funcionalidade 
do Drive, incluindo a rotação 
adequada do motor, a compensação 
de fase na saída do Drive e a 
resposta aos sistemas de controle 
de campo
	 Instruções e treinamento 
do seu pessoal
	 Start-up do Drive
	 Relatório de Start-up para o cliente, 
com notificação de qualquer falha 
na instalação que possa afetar o 
funcionamento ou a longevidade 
do Drive, bem como funções que 
não puderam ser verificadas devido 
à falta de condições do sistema
	 Suporte adicional e opcional para 
o start-up também disponível 
quando necessário

	 Caso o produto tenha algum 
problema durante o start-up, o 
técnico autorizado pode oferecer 
uma solução com rapidez. 

Como comprar
Faça o pedido do DrivePro® Start-up 
quando encomendar um novo Drive 
e garanta um melhor desconto.

Otimização  
Desempenho 
para alta 
produtividade de 
seu processo desde 
o start-up do 
seu Drive

Stay calm.
You’re covered

A Danfoss Drives garante:

Mais tempo 
de atividade

Faça o pedido Faça o pedido do DrivePro® Start-up quando 
encomendar seus Drives.

Receba  
serviços

Receba os Drives e planeje o cronograma. Após 
instalar os Drives, você recebe no local, os serviços 
DrivePro® Start-up que você encomendou.

Relatório O relatório da Danfoss Drives é sua garantia de que 
os Drives foram otimizados já no primeiro uso.

Um pouco sobre o DrivePro® Start-up

Faça o pedido on-line ou entre 
em contato com o departamento 
de vendas da Danfoss Drives para 
encomendar por telefone ou por 
e-mail.

Procure o contato da Danfoss Drives  
na sua área em:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-
drives/local-contacts/
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Drives VLT®

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

Drives VACON®

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

Se seu produto não estiver na lista, entre em contato com um representante 
da Danfoss Drives na sua área.

Disponibilidade  
O DrivePro® Start-up está disponível para os seguintes produtos Danfoss Drives: 

http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

