
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® Preventive Maintenance
Melhore a disponibilidade, reduza riscos e custos

Você tem um plano de serviço pré-
definido que reduz riscos de falha ou 
deterioração precoce dos seus Drives. 

Sob medida para 
suas necessidades
Enquanto uma mínima manutenção é 
exigida na maioria das instalações com 
Drives, em instalações com aplicações 
exigentes e em ambientes agressivos 
os Drives serão beneficiados por um 
programa de manutenção regular 
realizado por técnicos profissionais 
em Drives.  

O primeiro passo para criar um 
plano de manutenção é a auditoria 
da instalação. A partir daí, nossos 
profissionais criam um plano de 
manutenção de acordo com as 
condições operacionais, ambientais 
e de procedimentos do seu local.  

O plano de manutenção recomenda o 
escopo de inspeção e de reposição de 
peças em intervalos pré-definidos, de 
acordo com a exigência e o ambiente 
do seu sistema.

Seja quais forem as exigên-
cias, você não quer que uma 
interrupção imprevista interfi-
ra no seu tempo de atividade.

DrivePro® Preventive Maintenance 
oferece o nível exato de atenção às 
necessidades do seu equipamento, 
de acordo com o ambiente e o nível 
de desgaste.  

Por isso, não importando as condições 
de sua operação, você terá o serviço 
ideal com o DrivePro® Preventive 
Maintenance.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Reduza os efeitos do 
desgaste e maximize

o tempo de 
atividade

Controle o seu orçamento
Você fica sabendo o custo anual da 
manutenção dos seus Drives com 
antecedência. Essa previsão lhe 
proporciona um negócio robusto e 
um orçamento estável e confiável.

Característica Benefício

Evite imprevistos garantindo sistematicamente 
a condição ideal do Drive – Melhora da disponibilidade

Reduza os efeitos do desgaste – Aumento da vida útil do Drive

Com o programa de manutenção personalizado, 
você evita manutenções e custos reativos com  
peças de reposição

– Fale com um único representante 
em uma única ligação

– Plano de manutenção com previsão 
de economia em longo prazo

– Evita complicações

Componentes originais

– Os componentes de drive mais 
confiáveis, com aprovação TS 16949

– 100% de compatibilidade e durabilidade
– A melhor proteção para seus 

outros equipamentos

 

http://drivepro.danfoss.com


Cobertura
DrivePro® Preventive Maintenance 
é um pacote que inclui a auditoria da 
instalação, um plano de manutenção 
e os serviços de manutenção em três 
módulos. Os módulos 1,2 e 3, que 
oferecem o nível de manutenção 
compatível com as necessidades 
da aplicação e que começam desde 
o efetivo arranque do Drive ou em 
data acordada.

No fim de cada módulo de serviço, 
você recebe um relatório de avaliação 
e algumas recomendações.

Como comprar
É possível encomendar o DrivePro® 
Preventive Maintenance durante a 
aquisição de um novo Drive ou para 
Drives já instalados. Entre em contato 
com um representante da Danfoss 
Drives para mais informações sobre 
a compra.

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

Drives VLT®

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 and AHF 010

Drives VACON®

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
Unidades de refrigeração HXML

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

Disponibilidade
O DrivePro® Preventive Maintenance está disponível para os seguintes produtos 
Danfoss Drives:

O agendamento 
pré-determinado 
da manutenção 
melhora 

a confia
bilidade

Stay calm.
You’re covered

A Danfoss Drives garante:

Orçamento 
mais saudável

Faça a 
auditoria 
no local

A Danfoss Drives faz o diagnóstico e a auditoria no local 
antes de recomendar um plano personalizado de 
Manutenção Preventiva, em base às condições 
ambientais do local e no perfil da carga.

Relatório A Danfoss Drives entrega um relatório de auditoria 
contendo o plano de manutenção recomendado, 
o orçamento e a cotação dos serviços. 

Faça o pedido Decida sobre o plano de manutenção e faça o pedido 
de seu DrivePro® Preventive Maintenance .

Receba 
serviços

Você recebe inspeções de manutenção sob medida e 
substituições de peças sobressalentes antes da falha, 
estendendo o ciclo de vida do Drive, de acordo com 
o plano de manutenção personalizado.

Relatório A Danfoss Drives entrega um relatório após cada inspe-
ção para informá-lo sobre as condições do drive e mais 
recomendações, possibilitando um planejamento 
de manutenção de longo prazo.

Um pouco sobre a DrivePro® Preventive Maintenance
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