Přehled základních údajů

DrivePro® Site Assessment
Efektivní správa instalované základny vašich frekvenčních měničů
Zmírnění rizik
Na výkon vašeho zařízení má vliv mnoho
faktorů: běžné opotřebení a zatížení, stáří
a vystavení rizikům. Některé faktory přímo
ovlivňují stav aktiva, mají vliv na
provozuschopnost vašeho zařízení
a zvyšují náklady na údržbu.
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Schopnost spravovat
nainstalovanou základnu
frekvenčních měničů a
plánování budoucnosti je
nyní snadnější než kdy dříve.
Služba DrivePro® Site
Assessment vám poskytne
podrobný přehled o všech
vašich frekvenčních měničích
a poskytne vám jasný obraz
o aktuálních i budoucích
potřebách údržby.

Například okolní podmínky výrazně
ovlivňují očekávanou životnost výrobku.
Pravidelné posouzení a aktualizace
skutečností o okolních podmínkách, které
se mohou po instalaci výrobku a/nebo
aplikace dramaticky změnit, snižuje
riziko selhání.

Znalost je síla
Prostřednictvím služby DrivePro® Site
Assessment shromažďují naši odborníci
informace o frekvenčních měničích,
které se nacházejí ve vašem závodu.
Shromážděná data pomáhají vizualizovat
podmínky vašich aktiv, stav životního cyklu
produktu a kritičnost aktiva pro závod. To
pomáhá rozpoznat rizikové faktory, které
by mohly ovlivnit provozuschopnost
vašeho závodu.

Strategická správa aktiv
Vyhodnocujeme údaje o frekvenčních
měničích shromážděné prostřednictvím
posuzování DrivePro® Site Assessment
a pomáháme vám získat přehled

o rizikových faktorech v kombinaci se
všemi parametry, které jsou vizuálně
kontrolovány na místě. Poskytneme vám
zprávu o klíčových faktech, která by
managementu mohla pomoci přijímat
rozhodnutí o údržbě, plánování,
dovybavení a o budoucích upgradech
pro ziskovou výrobu ve vašem závodu.
Naše doporučení vám umožní plánování
údržby, renovací a budoucích upgradů
pro optimalizaci ziskové výroby ve vašem
závodu.

Buďte klidní.
Kryjeme vám záda
Díky službám DrivePro® můžete
být klidní, neboť víte, že společnost
Danfoss Drives převezme odpovědnost
za podporu svých frekvenčních měničů
daleko do budoucnosti:
	Nejdelší záruka v oboru, až po
dobu 6 let
	Podpora ohledně náhradních
dílů až 10 let po ukončení výroby
produktové řady
 Nepřetržitá dodávka
	Jeden telefonní hovor, jedno
místo kontaktu
	Certifikovaní firemní a místní technici
	Originální náhradní díly

Maximalizujte

Funkce

Výhoda

ziskovost
pomocí efektivní
správy aktiv

Kompletní přehled frekvenčních měničů na místě

Stav životního cyklu
Analýza rizik týkajících se aktiv

Zmírňování rizik

Interaktivní doporučení

Zdůraznění vysoce rizikových frekvenčních měničů
Výběr služeb z dobře navrženého portfolia DrivePro®
Optimalizované plánování zajišťuje maximální
produktivitu a ekonomickou efektivitu

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Site Assessment
Na první pohled

01 Posouzení místa instalace

Sledujeme každý měnič kmitočtu
na místě, což nám umožňuje
zaznamenávat, hodnotit a předkládat
doporučení týkající se vašich kroků
ohledně životního cyklu produktu.

Posouzení místa instalace našimi
odborníky na základě faktů v zařízení.
- Detaily aktiva
- Detaily produktu
- Stav aktiva

04
Optimalizace závodu

Hodnocení provádějí naši odborní
inženýři pomocí špičkových
vyhodnocovacích nástrojů. Tímto
způsobem zajišťujeme podporu
v oblasti optimalizace a účinnosti
po mnoho dalších let.

Zahrňte doporučení
servisní strategie údržby,
abyste tak dosáhli
nejvyšší spolehlivosti
a výkonu.

Způsob objednávání
Obraťte se na místní obchodní
zastoupení a požádejte o DrivePro® Site
Assessment. Objednávky lze provést
e-mailem nebo telefonicky.

02
Analýza
rizik

DrivePro®
Site Assessment
ve zkratce

- Řešení šitá na míru
vašim potřebám

Analyzujte a diskutujte
se zákazníkem,
abyste vyhodnotili
shromážděná data se
stavem životního cyklu.
- Kritičnost aktiv
- Stav životního cyklu

03 Servis
doporučení

Místní kontakt na společnost Danfoss
Drives naleznete na této stránce:
http://drives.danfoss.com/
danfossdrives/local-contacts/

Oznámení potenciálních rizik v instalované základně zákazníka.
- Zpráva o posouzení
místa instalace

Služby DrivePro® Life Cycle Services
Poskytování přizpůsobených služeb

DrivePro®
Site Assessment

DrivePro® Preventive
Maintenance
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DrivePro® Start-up

DrivePro® Upgrade

DrivePro® Extended
Warranty

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Exchange

DrivePro® Remote
Monitoring

DrivePro® Remote
Expert Support

DrivePro® Retrofit
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