Přehled základních údajů

DrivePro® Remote Monitoring
Optimalizovaná provozuschopnost
s účinným vzdáleným monitorováním
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Chcete-li činit nejlepší
rozhodnutí a udržovat
svou instalaci v optimálním
provozu, potřebujete fakta.
Služba DrivePro® Remote
Monitoring představuje
systém, který poskytne
on-line informace dostupné
pro monitorování v reálném
čase. Shromáždí všechna
relevantní data a zanalyzuje
je, takže dokážete vyřešit
problémy dříve, než negativně
ovlivní vaše procesy.

Rychlé
řešení problémů
dříve, než ovlivní
proces

Spěte v noci dobře

Aktivní servis

Se službou DrivePro® Remote
Monitoring můžete v noci dobře spát,
protože máte k dispozici výkonný
systém sledující vaše měniče
a pomáhající zajistit maximální dobu
provozuschopnosti vašich procesů.

Na žádost zákazníka mohou inženýři
společnosti Danfoss provádět úkony
odstraňování problémů.

Rychlá reakce na výstrahy
Služba DrivePro® Remote Monitoring
poskytne okamžitou výstrahu v případě
poruchy měniče. Tyto výstrahy
lze nakonfigurovat jako e-mailová
upozornění, aby vás zastihly, ať jste
kdekoli. Nemusíte být přítomni na
pracovišti a přihlášeni k webové službě,
abyste je mohli přijmout. Díky přesným
měřením v reálném čase a analytickým
klíčovým ukazatelům výkonnosti, které
jsou již dostupné v cloudu, budete
moci rychle reagovat, zkontrolovat
stav a najít rychlé a přesné řešení.

Data na dosah ruky
Klíčová data a parametry měniče,
které lze použít pro širokou škálu
servisních úkonů, jsou bezpečně
zálohovány na centrálním místě. Jsou
přístupné prostřednictvím webového
portálu, což zajišťuje snadné obnovení,
např. v případě poruchy měniče,
nebo když je zapotřebí měnič vyměnit.

Stay calm. You’re covered
Všechny služby DrivePro® nabízí
komfort vědomí, že společnost
Danfoss Drives převezme
odpovědnost za podporu
svých produktů VLT® a VACON®
daleko do budoucnosti:
	Nejdelší záruka v oboru,
až šestiletá
	Podpora ohledně náhradních
dílů až 10 let po ukončení
výroby produktové řady
	Nepřetržitá dodávka
	Jedno telefonní číslo,
jeden kontakt
	Certifikovaní firemní
i místní technici
	Originální náhradní díly

Funkce

Výhoda

Okamžitá upozornění v případě poruchy měniče

Rychlá reakce na problémy

Klíčová data a parametry měniče uložené v cloudu

Rychlý přístup k důležitým informacím

Data o poruchách dostupná v cloudu

Rychlé, přesné řešení

Přesná měření v reálném čase a analytické
klíčové ukazatele výkonnosti z měničů

Možnost kontrolovat stav a činit
správná rozhodnutí

Parametry měniče jsou bezpečně zálohovány
na centrálním místě

Jednoduché obnovení v případě
poruchy nebo výměny měniče

Plány prediktivní údržby klíčových součástí

Zabránění poruchám dříve, než k nim dojde

Odstraňování problémů techniky společnosti Danfoss

Důvěra v podporu

drivepro.danfoss.com

Rozsah služby

Dostupnost

Vzdálené monitorování zahrnuje
nezbytné vybavení pro připojení
měničů on-line, ukládání dat
a zálohování parametrů frekvenčního
měniče do on-line úložiště.
Poskytuje také přístup k webové
službě pro koncové zákazníky,
kteří mohou monitorovat své měniče.

Služba DrivePro® Remote Monitoring je k dispozici
pro následující produkty Danfoss Drives:
Frekvenční měniče VLT®
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® HVAC Drive FC 101
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® Refrigeration Drive FC 103
Frekvenční měniče VACON®

Způsob objednávání
Chcete-li požádat o službu DrivePro®
Remote Monitoring, kontaktujte místní
obchodní zastoupení. Objednávat
lze e-mailem nebo telefonicky. Kontakty
na místní zastoupení společnosti
Danfoss Drives naleznete zde:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

VACON® 100 FLOW
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 HVAC
VACON® 100 X
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXP Liquid Cooled
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Grid Converter
VACON® NXP System Drive
Řada VACON® NXS
VACON® 3000

Pokud není váš produkt v seznamu uveden, obraťte
se na místního zástupce společnosti Danfoss Drives.

DrivePro® Remote Monitoring v kostce
Odeslání
objednávky

Příjem
služeb

Probíhající
výhody
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Službu DrivePro® Remote Monitoring si můžete objednat
současně s nákupem nových měničů nebo po instalaci.
Obdržíte kontrolní seznam s otázkami týkajícími se vašich
měničů, informace připojení k internetu a firemní síti,
abyste připravili správné nastavení.
Místní obchodní zastoupení naplánuje, kdy technik
dodá potřebné vybavení na místo instalace a nastaví
měniče on-line. Technik také nastaví on-line webový
portál a poskytne informace o jeho funkcích.

Po nastavení zařízení budete moci monitorovat výkon
měničů na zabezpečené webové stránce na místě
instalace nebo ze vzdáleného umístění. Kromě toho bude
společnost Danfoss v případě poruch schopna snadno
přistupovat k měničům pro účely odstraňování problémů.

Rychlé
řešení problémů
dříve, než ovlivní
proces

Stay calm.
You’re covered
Společnost Danfoss
Drives zajišťuje:

Delší doba
provozuschopnosti
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