Tietolehtinen

DrivePro® Preventive Maintenance
Parantaa käytettävyyttä, vähentää riskejä ja säästää kustannuksia

Saat valmiin huoltosuunnitelman,
jolla pyritään pienentämään
taajuusmuuttajalaitteiston
vikaantumisriskiä ja ennenaikaista
kulumista.

Ei yllätyksiä huoltobudjettiin
Tiedät taajuusmuuttajiesi huollon
vuosittaiset kustannukset vuosien
päähän. Tämä ennustettavuus takaa
vahvan selkänojan ja luotettavan
budjetin.

Räätälöity tarpeisiisi

DrivePro® Preventive
Maintenance
Kukaan ei halua yllättävän
vikaantumisen haittaavan
laitteen toiminta-aikaa.
DrivePro® Preventive Maintenance
mukautetaan laitteen ympäristön
ja kuormitustason mukaan.
Siksi DrivePro® Preventive Maintenance
-palvelut tarjoavat juuri oikean
kunnossapito-ohjelman kaikkiin
käyttöolosuhteisiin.

Vähentää kulumisen
haittavaikutuksia
ja maksimoi

toimintaajan

Taajuusmuuttajat tarvitsevat yleensä
vain vähän huoltoa,mutta erittäin
vaativissa sovelluksissa tai rasittavissa
ympäristöissä ammattiasentajan
tekemä säännöllinen huolto pidentää
taajuusmuuttajan elinkaarta.
Huoltosuunnitelman laatiminen
aloitetaan asennuksen tarkastamisesta.
Huoltoammattilaisemme laativat
sen jälkeen huoltosuunnitelman
käyttöpaikan ympäristö-, käyttö- ja
prosessiolosuhteiden mukaan.
Huoltosuunnitelmassa annetaan
suositus tarkastuskohteista ja
säännöllisesti vaihdettavista
osista järjestelmän kuormituksen
ja ympäristön mukaan.

Stay calm. You’re covered
Kaikki DrivePro®-palvelut takaavat,
että Danfoss Drives on sitoutunut
tukemaan VLT®- ja VACON®tuotteitaan pitkälle tulevaisuuteen:
 S
aat alan pisimmän takuun
jopa kuudeksi vuodeksi.
 V
araosavelvoitteemme
on 10 vuotta tuotannon
lopettamisesta.
 Toimitukset kellon ympäri
 D
anfossin tekniset asiantuntijat
yhden soiton päässä
 S
ertifioitu tehdas
ja paikalliset asentajat
 A
lkuperäiset varaosat

Ominaisuus

Etu

Estää odottamattomat ongelmat ja varmistaa
taajuusmuuttajan optimaalisen toiminnan

– Parempi käytettävyys

Vähentää kulumisen haittavaikutuksia.

– Pidentää taajuusmuuttajan elinkaarta.

Räätälöity huolto-ohjelma auttaa välttämään
takautuvia huoltotoimia ja varaosakuluja.

– Danfossin tekniset asiantuntijat yhden soiton
päässä
– Ennustettava ja kustannuksia säästävä pitkän
aikavälin huoltosuunnitelma
– Vältät ongelmatilanteet

Alkuperäiset tuotteet

– Maailman luotettavimmat taajuusmuuttajakomponentit, TS 16949 -hyväksyntä
– 100 % yhteensopivuus ja kestävyys
– Parasta suojaa muille laitteillesi

drives.danfoss.fi/services/drivepro-services

Kattavuus

Saatavuus

DrivePro® Preventive Maintenance
on kattava paketti, joka sisältää
tarkastus- ja huoltosuunnitelman
sekä kolmen huoltomoduulin
kunnossapitototeutuksen.
Huoltomoduulit 1, 2 ja 3 mahdollistavat
tarpeidesi mukaisen tukitason,
aloitus sopimuksen mukaan joko
käyttöönottopäivästä tai sen jälkeen.

DrivePro® Preventive Maintenance on saatavana seuraaville
Danfoss Drives -tuotteille:

Saat jokaisen huoltomoduulin
suorituksen jälkeen arviointiraportin
ja suositukset.

VLT®-taajuusmuuttajat
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-pulse Drive
VLT Advanced Active Filter AAF 006
VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 ja AHF 010

VACON®-taajuusmuuttajat
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-jäähdytysyksiköt

Tilaaminen
Voit tilata DrivePro® Preventive
Maintenance -palvelun ostaessasi
uuden taajuusmuuttajan tai tilata
sen jo aiemmin asennetuille
taajuusmuuttajille. Lisäohjeita
tilaamiseen saat Danfoss Drives
-jälleenmyyjältä.

Jos tuotettasi ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen Danfoss
Drivesin myyntitiimiin.
Löydät paikallisen Danfoss Drives -myyntikonttorin yhteystiedot täältä:
drives.danfoss.fi/danfoss-drives/local-contacts

DrivePro® Preventive Maintenance lyhyesti
Tarkastus
kohteessa

Danfoss Drives arvioi huoltotarpeen
kohteessa ja antaa ympäristöolosuhteiden ja
kuormitusprofiilin mukaisen ehdotuksen mukautetusta
Preventive Maintenance -suunnitelmasta.

Raportointi

Danfoss Drives suorittaa ennakkotarkastuksen
ja raportti sisältää huoltosuunnitelmaehdotuksen,
kustannusarvion ja palvelutarjouksen.

Tilaaminen

Sovi huoltosuunnitelmasta ja tilaa DrivePro®
Preventive Maintenance.

Säännölliset
kunnossapitotarkastukset

Taajuusmuuttajalle tehdään säännöllisiä, mukautettuja
kunnossapitotarkastuksia ja varaosat vaihdetaan jo
ennen niiden vikaantumista Preventive Maintenance
-suunnitelman aikataulun mukaisesti, mikä pidentää
taajuusmuuttajan elinkaarta.

Raportointi

Danfoss Drives toimittaa jokaisesta tarkastuksesta
raportin ja esittää suosituksia pitkän aikavälin
huoltosuunnittelua varten.

Predetermined
maintenance
schedules improve

reliability

Stay calm.
You’re covered

Danfoss Drives secures:

Healthier budget
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