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DrivePro® Exchange. Skuteczna alternatywa 
 kosztowa dla przestoju na czas naprawy 

DrivePro® Exchange zapewnia, że uzyskasz 
najszybszą i najoszczędniejszą alternatywę 
dla naprawy, w sytuacjach gdy czas ma 
krytyczne znaczenie. Unikasz nadmiernych 
przestojów dzięki szybkiej i poprawnej 
wymianie uszkodzonej przetwornicy:
	Wymiana dowolnej przetwornicy firmy 

Danfoss lub innej firmy 
	Przetwornica na wymianę jest dostępna 

natychmiast ograniczając opóźnienie 
produkcji do absolutnego minimum

	Służby utrzymania ruchu zapewniają 
płynną wymianę

Jakie są korzyści? 
  Poprawa efektywności procesów
	 –  Zapobieganie nieoczekiwanym 

problemom wynikającym z 
przedłużonego zatrzymania produkcji

  Wydłużenie czasu pracy linii 
produkcyjnej

 –  Skrócenie czasu trwania 
kosztownego zatrzymania produkcji

  Zmniejszenie strat produkcyjnych 
	 –  Unikanie kosztownych zatrzymań 

produkcji z powodu awarii napędu 

Utrzymanie zdolności 
produkcyjnych
DrivePro® Exchange zapewnia optymalny 
czas i sprawność procesu w trakcie 
wymiany dzięki:

Czy Twoja przetwornica 
wymaga naprawy, ale nie 
możesz sobie pozwolić 
na przestój związany z jej 
brakiem? 

DrivePro® Exchange oferuje 
dokładnie takie rozwiązanie, 
jakiego potrzebujesz: szybką 
wymianę uszkodzonego 
urządzenia na nowe lub 
odnowione urządzenie  
tego samego typu.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Exchange

Natych-
miastowe
działanie, zapew-
niające zachowanie 
sprawności  
i ciągłości procesu.

	Optymalnemu doborowi mocy 
przetwornicy 

	Najnowszemu oprogramowaniu  
w przetwornicy 

	Szybkiej dostawie
	Oszczędność czasu, niższe koszty
	Eliminacja czasu naprawy 

Globalna dostepność, 
lokalna zgodność
Zapewniamy, że przetwornica stanowiąca 
zamiennik będzie w pełni zgodna  
z lokalnymi wymogami. Do tego możesz 
korzystać z ogólnoświatowej pomocy 
technicznej świadczone przez globalne 
organizacje serwisowe firmy Danfoss.

 
 Stay calm. You’re covered
 Z ofertą DrivePro® dostajesz gwarancję,  

że Danfoss Drives bierze odpowiedzial-
ność za wspieranie swoich produktów 
VLT® i VACON® w przyszłości:
			Najdłuższy okres gwarancji w branży
			Dostawy części zamiennych nawet  

do 10 lat po wycofaniu produktów  
z oferty

		Dostawy 24/7
			Lokalne centrum serwisowe
			Certyfikowane osoby techniczne
			Oryginalne części zamienne

Cecha Korzyść

Dylemat: wymiana czy czas potrzebny na naprawę
Uzyskanie najszybszego, najoszczędniejszego 
rozwiązania w wypadeku uszkodzenia 
przetwornicy

Szybka dostawa przetwornicy na zamianę Uniknięcie nadmiernych przestojów linii 
produkcyjnej

Najlepsze dopasowanie wymiarów 
– Wymiary przetwornicy stanowiącej zamiennik są 

takie same lub mniejsze niż uszkodzonej

Zapobieganie utracie obrotu związanego  
z niedostępnością procesu podczas wymiany 
– Szybka instalacja dzięki doskonałemu 

dopasowaniu wymiarów

Najlepsze dopasowanie pod względem wydajności 
– Moc, wydajność i oprogramowanie 

przetwornicy stanowiącej zamiennik są takie 
same lub korzystniejsze niż uszkodzonej 

Zapobieganie utracie obrotu z powodu 
niedostępności procesu po wymianie
– Trwała niezawodność dzięki najlepszemu 

dopasowaniu wydajności

http://drivepro.danfoss.com


Oferta
DrivePro® Exchange zapewnia, że otrzymasz 
zamiennik odpowiadający uszkodzonej 
przetwornicy w zakresie mocy do 315 kW:
wymiana 1:1 na nową przetwornicę LUB 
wymiana 1:1 na odnowioną przetwornicę 

W przypadku wymiany przetwornic  
w zakresie mocy powyżej 315 kW, Danfoss 
Drives trzyma w magazynie moduły 
dostępne do szybkiej dostawy.

Termin 1:1 oznacza, że wielkość i wydajność 
przetwornicy stanowiącej zamiennik 
odpowiadają oryginalnej przetwornicy  
lub są korzystniejsze.

Jakość i wersja przetwornicy stanowiącej 
zamiennik spełnia jedno z poniższych 
kryteriów:
	Nowa przetwornica jest dostarczana 

bezpośrednio z zapasu fabrycznego. 
	Nowa przetwornica jest dostarczana  

z zapasu lokalnego/regionalnego  
wraz ze zaktualizowaną wersją  
osprzętu i oprogramowania.

	Odnowiona przetwornica 
jest zaktualizowana do najnowszego 
osprzętu i oprogramowania. 

Sposób składania zamówień
Wystarczy jeden Twój kontakt aby dzięki 
DrivePro® Exchange,  zapewnić płynną 
wymianę i bezpieczne oraz szybkie przy-
wrócenie procesu produkcji. Zamówienie 
możesz złożyć online, pocztą e-mail lub 
przez telefon. 

Znajdź lokalnego przedstawiciela firmy 
Danfoss Drives pod adresem:  
http://drives.danfoss.pl/danfoss-drives/
local-contacts/

Jeśli nie ma tu Twojego produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy  
Danfoss Drives.

Zamów  
przetwornicę 
na wymianę

Ustal wymianę DrivePro® w zależności od pilności

Odbierz  
przetwornice

Danfoss Drives wysyła przetwornicę na wymianę w ciągu 
24 godzin od zamówienia

DrivePro® Start-up

Zainstaluj  
i uruchom 
przetwornice*

Pomoże ci w tym DrivePro® Start-Up

Natych-
miastowe 
działanie, zapew-
niające zachowanie 
sprawności  
i ciągłości procesu

Danfoss Drives zapewnia:

Większą  
niezawodność

DrivePro® Exchange w skrócie

* Krok opcjonalny
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Dostępność  
DrivePro® Exchange jest dostępna dla następujących produktów firmy Danfoss Drives: 

Przetwornice VLT®

VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302

Przetwornice VACON®

VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

http://drives.danfoss.pl/danfoss-drives/local-contacts/

