
Danfoss Drives 
Ratkaisuja pohjoisen teollisuuden tarpeisiin

18.5.-19.5.2022, Ouluhalli

Osasto 

355



Tutustu osastollamme hybridisaation         
tarjoamiin mahdollisuuksiin

Danfoss Drivesin osastolla voit tutustua hybridisaation 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hybridisointi energian varastoin-
nin muodossa on tärkeimpiä uusia teknologioita, ja siitä on 
pian tulossa megatrendi. Energian varastointi mahdollistaa 
joustavan tavan saada energian kysyntä ja tarjonta 
kohtaamaan. 

VACON® NXP -taajuusmuuttaja toimii tehokkaasti ääriolo-
suhteissa ja on monipuolinen ja luotettava ratkaisu hybridi-
energiasovelluksiin. Raskaat teollisuudenalat, joihin liittyvät 
rankat käyttöolosuhteet, kuten meri- ja telakkateollisuus sekä 
kaivosalan ympäristöt hyötyvät taajuusmuuttajan kompak-
tista muotoilusta ja taatusta luotettavuudesta.



VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW 

VACON® 100 INDUSTRIAL- ja VACON® 100 FLOW -taajuusmuuttajat säästävät energiaa, 
optimoivat prosessin ohjausta ja parantavat tuottavuutta. Ne on suunniteltu käyt-
täjäystävällisiksi ja moneen eri sovellukseen. VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 
FLOW kertovat parhaiten osaamisestamme eli innovatiivisista ja luotettavista, korkealuok-
kaisista tuotteista tärkeimpiin sovelluksiin monille eri aloille. Ne soveltuvat erinomaisesti 
moniin eri sovelluksiin, joissa on muuttuva momentti tai jatkuva tehon/momentin tarve, 
kuten pumput, puhaltimet, kompressorit ja kuljettimet. Ne ovat käyttökohteita, joissa 
energiatehokkuus ja parantunut tuottavuus maksavat usein projekti-investoinnit nopeasti 
takaisin. 

VACON® 100 Enclosed Drive  

Kaapitetut VACON® 100 -taajuusmuuttajat on suunniteltu vastaamaan kaikkein vaati-
vimpiin tarpeisiin joustavuuden, jämäkkyyden ja huollettavuuden suhteen. Ne ovat älykäs 
valinta moniin sovelluksiin. Kaapitettuja VACON® 100 -taajuusmuuttajia on saatavilla 
tehoalueille 75-630 kW / 380-500 V ja 75-800 kW / 525-690 V.

VACON® NXP Liquid Cooled  

Teho/koko-suhteeltaan parhaisiin lukeutuvat VACON® NXP Liquid Cooled -taajuusmuutta-
jat sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tila on vähissä tai ilman jäähdytys hankalaa. 
Raskaat teollisuudenalat, joihin liittyvät rankat käyttöolosuhteet, kuten meri- ja telakkateol-
lisuus sekä kaivosalan ympäristöt, hyötyvät taajuusmuuttajan kompaktista muotoilusta ja 
taatusta luotettavuudesta.

DrivePro® Life Cycle Services

DrivePro® Life Cycle Services -palvelukokonaisuus sisältää erilaisia asiakkaiden tarpeisiin 
räätälöityjä tuotteita, jotka on suunniteltu vastaamaan taajuusmuuttajan tarpeita sen 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. DrivePro® Life Cycle Services auttaa saavuttamaan enemmän 
vähemmällä ja takaa luotettavan käytön lisäksi kestävän kulutus- ja tuotantomallin.

Mm. näihin tuotteisiin pääset tutustumaan    
osastollamme:



Osastollamme pääset tutustumaan 
taajuusmuuttajien hallintaan DrivePro®           
Remote Monitoring -sovelluksella.
Valvo taajuusmuuttajien käyttökuntoa tehokkailla työkaluillamme. Verkossa toimiva reaaliaikainen valvonta hälyttää mahdollisis-
ta ongelmista, jotta voit toimia välittömästi. Minimoi odottamattomat käyttökatkot ja lisää tehokkuutta nopeammalla vasteajalla.
Kattavat taajuusmuuttajatiedot ovat käytettävissäsi ympäri vuorokauden ja näin voit valvoa laitteistoa, analysoida suorituskykyä 
ja säilyttää optimoidun tuotantotehon.

DrivePro® Remote Monitoring -sovelluksen avulla:

• Parannat tuottavuutta dataan perustuvien päätösten avulla 
• Ennakoit mahdollisia vikaantumisia ja varmistat nopean reagoinnin yllättäviin tilanteisiin 
• Näet taajuusmuuttajan tilan ja historiatiedot
• Seuraat laitteistosi energian kulutusta, mikä antaa arvokasta tietoa kustannusten pienentämiseksi 



Jari Ollila
Key Account Manager
Pulp & Paper, Energy
Puh. 040 8371 799

Mika Matila
Key Account Manager
OEM 
Puh. 040 8371 808

Mika Åkerfelt
Key Account Manager
Process Industry OEM, 
Metal & Mining
Puh. 040 8371 587

Yrjö Karvonen
Technical Account 
Manager
Puh. 040 8371 248

Jarkko Hakala
Technical Support 
Engineer
Puh. 040 8371 007

Aleksi Castagna
Sales Account 
Manager - Service 
Puh. 040 5302 227

Oy Danfoss Ab
Asiakaspalvelu ja tekninen tuki: 
075 325 1100
asiakaspalvelu.fi@danfoss.com
www.danfoss.fi

Danfoss Drives-asiakaspalvelun yhteystiedot:

Tule tapaamaan Danfoss Drivesin 
taajuusmuuttaja-asiantuntijoita 
Pohjoinen Teollisuus -messuilla! 


