
Faktablad

 
 Stay calm. You’re covered
 Alla DrivePro®-tjänster erbjuder den 

betryggande vetskapen att Danfoss 
Drives tar ansvar för att stödja sina 
VLT®- och VACON®-produkter långt  
in i framtiden:
			Branschens längsta  

garantitäckning, upp till och  
med 6 år

			Reservdelssupport i upp till  
10 år efter att en produktserie  
har utgått

		24/7 leverans
			Ett samtal, en kontakt
			Certifierad fabrik och lokala  

tekniker
			Ersättningsdelar för original-

utrustning

DrivePro® Preventive Maintenance  
Förbättra tillgänglighet, minska risker och spara in på kostnader

Du får en fördefinierad serviceplan 
som syftar till att minska haveririsken 
eller tidig försämring hos din 
frekvensomriktarutrustning. 

Skräddarsydd efter  
dina behov
Medan minimalt underhåll är vad  
som krävs för många frekvensomrik-
tarinstallationer bör frekvensomrik-
tare som används i mycket krävande 
tillämpningar eller tuffa miljöer  
underställas regelbundet inplanerat  
underhåll av en professionell  
frekvensomriktartekniker. 

Det första steget att ta fram  
en underhållsplanen är en översyn 
av installationen. Sedan skapar våra 
serviceproffs en underhållsplan enligt 
de miljömässiga, driftsmässiga och 
processmässiga förhållandena på  
din anläggning. 

Underhållsplanen rekommenderar 
inspektionsomfattningen och 
ersättning av delar med förbestämda 
intervaller, anpassat för att motsvara  
din systembelastning och miljö.

Oavsett vilka kraven är vill du 
inte att oväntade driftstopp 
ska störa din tillgänglighet.

DrivePro® Preventive Maintenance 
tillhandahåller exakt den tillsynsgrad 
som din utrustning behöver, varken  
för lite eller för mycket, skräddarsydd 
efter miljön och slitagenivån. 

Det är därför som du, oavsett 
vilka förutsättningar du arbetar 
under, kommer att hitta precis rätt 
underhållsprogram bland tjänsterna 
DrivePro® Preventive Maintenance.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Minskar effekterna 
av slitage för att 
maximera

drifttiden

Känn din budget
Du vet den årliga kostnaden för 
underhåll av dina frekvensomriktare,  
år i förväg. Den här förutsägbarheten 
ger dig en stark nyttokalkyl och en 
stabil och tillförlitlig budget.

Funktion Fördel
Förhindra oväntade problem genom att  
systematiskt garantera optimalt skick hos  
frekvensomriktaren

– Förbättra tillgängligheten

Minska effekterna av slitage – Förläng frekvensomriktarens livslängd

Undvik reaktivt underhåll och reaktiva  
reservdelskostnader genom skräddarsytt  
underhållsprogram

– Ett samtal, en kontakt
– Förutsägbar kostnadsbesparande långsiktig 

underhållsplan

– Undvik komplexitet

Originalutrustning

– Med världens mest tillförlitliga frekvensomriktar-
komponenter, med TS 16949-godkännande

– 100 % kompatibilitet och hållbarhet
– Bästa skyddet för din övriga utrustning

 

http://drivepro.danfoss.com/


Täckning
DrivePro® Preventive Maintenance 
är ett komplett paket bestående av 
undersöknings- och underhållsplan, 
plus underhållsimplementering 
bestående av tre servicemoduler. 
Servicemodulerna 1, 2 och 3 ger dig 
den supportnivå som motsvarar dina 
behov, med början från idriftsättning 
eller det datum som avtalats.

Efter att varje servicemodul har  
genomförts får du en utvärderings-
rapport och rekommendationer.
 

Så här beställer du
Du kan beställa DrivePro® Preventive 
Maintenance när du köper en ny 
frekvensomriktare, men också 
för redan befintliga installerade 
frekvensomriktare. Kontakta Danfoss 
Drives försäljningskontor för mer 
information om hur du beställer.

Hitta din lokala Danfoss Drives kontakt på:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

VLT® Drives
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT Refrigeration Drive 103
VLT Low Harmonic Drive
VLT® 12-pulsfrekvensomformare
VLT Advanced Active Filter AAF 006
VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 och AHF 010

VACON® Drives
VACON® NXP Air Cooled Drive
VACON® NXC
VACON® Low Harmonic Drive
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® 100
HXML-kylenheter

Om din produkt inte finns med på listan, kontakta din lokala Danfoss  
Drives representant.

Tillgänglighet  
DrivePro® Preventive Maintenance finns för följande Danfoss Drives produkter:

Förutbestämt  
underhållsschema 
förbättrar 

tillförlit-
ligheten

Stay calm.
You’re covered

Danfoss Drives garanterar:

Sundare budget

Utför  
inspektion  
på platsen

Danfoss Drives ställer diagnos och genomför  
en undersökning på platsen för att rekommendera  
en skräddarsydd plan för förebyggande underhåll  
baserat på anläggningens miljömässiga förutsättningar 
och belastningsprofil.

Rapport Danfoss Drives levererar en undersökningsrapport som 
innehåller underhållsplan, budget och offerter för tjänster. 

Lägg  
beställning

Avtala om en underhållsplan, och lägg din beställning  
av DrivePro® Preventive Maintenance.

Få service Du får skräddarsydda underhållsinspektioner och 
ersättningsdelar innan haverier inträffar, vilket förlänger 
livslängden hos frekvensomriktaren i enlighet med  
den anpassade planen för förebyggande underhåll.

Rapport Danfoss Drives levererar en rapport efter varje inspektion 
för att informera dig om frekvensomriktarens skick  
och ytterligare rekommendationer som gör långsiktig 
underhållsplanering möjlig.

En snabbtitt på DrivePro® Preventive Maintenance
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