
Fișă tehnică

 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:
			cea mai mare perioadă de garanție 

din domeniu, de până la șase ani;
			asistență pentru piesele de 

schimb de până la 10 ani după 
întreruperea liniei de producție;

		livrare 24/7;
			un singur apel, un singur 

punct de contact;
			fabrică autorizată și tehnicieni 

locali autorizați;
			piese de schimb originale 

pentru echipamente.

DrivePro® Start-up  
Pentru performanță de primă clasă

Veți beneficia de verificări care să 
ateste că fiecare convertizor de 
frecvență este complet, nedeteriorat, 
instalat și programat în mod adecvat. 
Se vor confirma aspecte precum 
potrivirea optimă a produsului cu 
aplicația, protecția față de condițiile 
de mediu și îndeplinirea cerințelor de 
instalare pentru o răcire adecvată. Se 
va verifica dacă toate cablurile sunt 
corect conectate la convertizorul de 
frecvență, inclusiv: conexiunile la linie, 
la distribuirea sarcinii și la comenzi, 
instalarea cablurilor, ecranarea și 
împământarea. Conexiunile cu 
produsul la locul instalării vor fi bine 
strânse, iar conexiunile interne vor fi 
verificate, deoarece este posibil să fie 
slăbite în timpul transportului sau al 
manevrării la sediul clientului. 

… la timp
 Serviciul Start-up este planificat după 
ce convertizorul de frecvență a fost 
instalat, iar sistemul este pregătit. 
Datorită amplei rețele Danfoss de 
furnizori de servicii, de obicei, serviciul 
poate fi asigurat la data solicitată 
de client. 

Convertizorul de frecvență 
funcționează la capacitatea 
optimă absolută sau ați 
putea obține mai mult 
de la sistemul dvs.? 
Asigurați-vă că vă bucurați de 
performanță de primă clasă 
în cel mai eficient mod, prin 
serviciul DrivePro® Start-up 
furnizat de experții Danfoss. 

Servicii esențiale... 
Pentru ca sistemul dvs. să fie perfect 
reglat pentru performanțe optime 
chiar din prima zi, DrivePro® Start-up 
vă oferă gama completă de verificări și 
ajustări în timpul punerii în funcțiune 
a convertizoarelor de frecvență.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Start-up

Optimizați 
performanța, rapid

Fără griji
Cu DrivePro® Start-up veți beneficia 
cu siguranță de un convertizor de 
frecvență cu performanțe optime, 
eficiență maximă, fiabilitate și protecție 
pentru motor, care va aduce economii 
de energie aplicației din cadrul 
sistemului dvs.

Caracteristică Beneficiu

Asigură instalarea corectă și ajustarea optimă 
a aplicației și procesului

– Extinde durata de funcționare 
a convertizorului de frecvență

– Crește disponibilitatea convertizorului 
de frecvență

Experiența Danfoss optimizează eficiența 
proceselor și sporește economiile de energie – Îmbunătățește eficiența operațională

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

Reduce timpul de punere în funcțiune, prin 
proceduri atestate de pornire, particularizate 
pentru convertizoarele de frecvență Danfoss

– Reduce costurile de punere în funcțiune

http://drivepro.danfoss.com/


Acoperire
DrivePro® Start-up include toate 
serviciile esențiale pentru funcționarea 
optimă a convertizorului de frecvență: 

	 inspecția instalației pentru a verifica 
dacă sunt respectate recomandările 
din fabrică;
	 reglarea precisă a parametrilor 

convertizorului de frecvență pentru 
a întruni caracteristicile specifice 
motorului și sarcinii; 
	 testarea funcțiilor sistemului 

convertizor de frecvență-
motor: verificarea funcționării 
convertizorului de frecvență, inclusiv 
rotația corectă a motorului, echilibrul 
fazei de ieșire a convertizorului de 
frecvență și răspunsul la sistemele 
de comandă de la fața locului; 
	 instrucțiuni și pregătirea 

personalului;
	 pornirea convertizorului 

de frecvență;
	 trimiterea raportului de pornire către 

client: prezentarea deficiențelor de 
instalare care pot afecta funcționarea 
sau durata de viață a convertizorului 
de frecvență, precum și orice funcții 
care nu pot fi verificate din cauza 
pregătirii incomplete a sistemului; 

	 de asemenea, la cerere, se 
poate oferi asistență opțională 
suplimentară la pornire;
	 dacă la pornire apare vreo problemă, 

tehnicianul autorizat de fabrică 
poate furniza rapid o soluție. 

Cum puteți comanda
Comandați serviciul DrivePro® Start-
up atunci când comandați un nou 
convertizor de frecvență pentru a 
obține cea mai avantajoasă ofertă.

Optimizați
performanța pentru a 
obține un timp mare 
de funcționare încă 
de la prima  pornire 
a convertizorului 
de frecvență

Stay calm. 
You’re covered
Danfoss Drives asigură:

Mai mult timp 
de funcționare

Plasați 
comanda

Comandați DrivePro® Start-up atunci când 
comandați convertizoarele de frecvență.

Beneficiați 
de serviciile 
oferite

Primiți convertizoarele de frecvență și programul 
de servicii. 
După instalarea convertizoarelor de frecvență, 
veți primi serviciile DrivePro® Start-up stabilite 
la sediul dvs.

Raportul Raportul Danfoss Drives reprezintă asigurarea dvs. 
privind optimizarea convertizoarelor de frecvență 
încă de la prima utilizare.

Pe scurt despre DrivePro® Start-up

Comandați online sau contactați biroul 
de vânzări Danfoss Drives pentru a 
comanda prin telefon sau e-mail.

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

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

Convertizoare de frecvență 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

Dacă produsul dvs. nu apare în listă, contactați reprezentantul local Danfoss Drives.

Disponibilitate  
Serviciul DrivePro® Start-up este disponibil pentru următoarele produse Danfoss 
Drives: 


