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 Stay calm. You’re covered
 Valamennyi DrivePro® szolgáltatás 

esetében nyugodt lehet afelől, hogy 
a Danfoss Drives a jövőben is 
köteleségének érzi majd VLT® 
és VACON® termékei támogatását:
	  A leghosszabb garanciaidő 

az ágazatban – akár hat év!
	  A termékcsalád gyártásának 

leállítása után 10 évig biztosított 
pótalkatrészek

	  Szállítás a hét minden napján, 
napi 24 órában

	  Könnyű elérhetőség, 
kapcsolattartás

	  Tanúsítvánnyal rendelkező gyár 
és helyi szakemberek

	  Eredeti cserealkatrészek

DrivePro® Start-up  
A kiváló teljesítmény záloga

Megbizonyosodhat frekvenciaváltói 
hibátlan és sérülésmentes állapotáról, 
telepítésük és programozásuk 
helyességéről, mint ahogy arról 
is, hogy a termékei optimálisan 
illeszkednek-e az adott alkalmazáshoz, 
védettek-e a környezettel szemben, 
eleget tesznek-e a telepítési 
követelményeknek, és megfelelő-e 
a hűtésük. Frekvenciaváltói 
bekötésének helyességében is biztos 
lehet, beleértve a táp-, a motor- 
és a vezérlőcsatlakozásokat, a vezetékek 
nyomvonalát, az árnyékolást 
és a földelést. A szolgáltatás biztosítja 
a termék terepi csatlakozásainak 
megfelelő meghúzását és annak 
ellenőrzését, hogy a szállítás 
és a helyszíni mozgatás során nem 
lazultak-e ki a belső csatlakozások. 

…a kellő időben
 A Start-up szolgáltatás ideje 
a frekvenciaváltó telepítése, bekötése 
és a rendszer összeépítése után 
érkezik el. A Danfoss professzionális 
szolgáltatókból álló, kiterjedt 
hálózatának köszönhetően 
a szolgáltatás rendszerint az ügyfél 
által igényelt napon biztosítható. 

Vajon optimálisan működik 
a frekvenciaváltója, vagy 
ennél többet is ki tudna 
hozni belőle? 
A Danfoss szakemberei által 
biztosított DrivePro® Start-up 
szolgáltatás felülmúlhatatlan 
hatékonysággal gondoskodik 
a kiváló teljesítményről. 

Nélkülözhetetlen 
szolgáltatások... 
A DrivePro® Start-up a frekvenciaváltók 
üzembe helyezésekor átfogó 
ellenőrzésekkel és beállításokkal 
biztosítja, hogy a rendszer az első 
pillanattól kezdve optimális 
teljesítménnyel működjön.

drives.danfoss.hu/services/drivepro-services

DrivePro® Start-up

Optimalizált 
teljesítmény – 
rövid idő alatt

Megnyugtató érzés
A DrivePro® Start-up jóvoltából biztos 
lehet benne, hogy frekvenciaváltója 
a legjobb teljesítményt nyújtja, 
maximális hatékonyságot, 
megbízhatóságot, motorvédelmet 
és energiamegtakarítást biztosítva 
az alkalmazás számára.

Funkció Előny

Helyes telepítés és optimális finomhangolás 
biztosítása az alkalmazásnak és a folyamatnak 
megfelelően

– Hosszabb élettartamú frekvenciaváltó
– Jobb rendelkezésre állású frekvenciaváltó

A folyamathatékonyság és az energiamegtakarítás 
javítása a Danfoss szakértelmével – Nagyobb működési hatékonyság

Kiváló kapcsolattartás
– Könnyű elérhetőség
– Időmegtakarítás, gyors reagálás
– Egyszerűség

Az üzembehelyezési idő lerövidítése a Danfoss 
frekvenciaváltókhoz kialakított eljárásokkal – Üzembehelyezési költségek megtakarítása

http://drives.danfoss.hu/services/drivepro-services


Terjedelem
A DrivePro® Start-up a frekvenciaváltók 
optimális működéséhez szükséges 
valamennyi szolgáltatást 
magában foglalja: 

	 A telepítés ellenőrzése a gyári 
követelmények teljesítésének 
biztosítása érdekében
	 A frekvenciaváltó paramétereinek 
pontos beállítása a motor és 
a terhelés karakterisztikájának 
megfelelően 
	 A megtáplálás-frekvenciaváltó-
motor rendszer működési 
vizsgálata: a frekvenciaváltó 
bekötésének, működésének 
ellenőrzése, beleértve a motor 
forgásirányát, a motorvédelmet, 
valamint a kommunikációt is. 
	 Útmutatás és képzés az Ön 
és munkatársai számára
	 A frekvenciaváltó beüzemelése
	 Üzembe helyezési jelentés az ügyfél 
számára: a telepítés esetleges 
hiányosságainak felsorolása, amelyek 
befolyásolhatják a frekvenciaváltó 
működését és élettartamát, 
továbbá azon funkciók jegyzéke, 
amelyeket az üzemi próba alatt 
nem lehetett tesztelni 

	 Igény szerint további támogatás 
az indításhoz
	 A termék indításkor fellépő esetleges 
problémáinak gyors elhárítása a 
gyár által megbízott szakember 
segítségével 

Rendelés módja
A legelőnyösebb ajánlat érdekében 
érdemes a DrivePro® Start-up 

Optimalizált
teljesítmény és 
kiváló rendelkezésre 
állás már 
a frekvenciaváltó 
legelső indításakor

Nyugalom!
A szolgáltatás kiterjed 
a rendszerére
Amit a Danfoss Drives 
kínál:

Jobb 
rendelkezésre 
állás

Megrendelés Rendelje meg a DrivePro® Start-up szolgáltatást 
az új frekvenciaváltókkal együtt.

A szolgáltatás 
igénybevétele

A frekvenciaváltók telepítését és bekötését követően 
az egyeztetett időpontban a helyszínen biztosítjuk 
a DrivePro® Start-up szolgáltatást.

Jelentés A kiállított üzembe helyezési jelentés biztosítékot jelent 
arra nézve, hogy frekvenciaváltói az első pillanattól 
kezdve optimálisan működnek.

A DrivePro® Start-up rövid áttekintése

szolgáltatást egy új frekvenciaváltóval 
együtt megrendelni.

A rendelés telefonos egyeztetést 
követően online, vagy e-mail-ben 
is történhet.

A Danfoss Drives helyi elérhetőségi  
adatai megtalálhatók az alábbi címen:  
http://drives.danfoss.hu/danfoss-
drives/local-contacts
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VLT® frekvenciaváltók

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® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starters MCD 201/202/500

VACON® frekvenciaváltók

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

Amennyiben a terméke nem szerepel a listán, forduljon a Danfoss Drives 
helyi képviseletéhez.

Rendelkezésre állás  
A DrivePro® Start-up szolgáltatás a Danfoss Drives alábbi termékei esetén 
áll rendelkezésre: 

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

