F R E K V E N S O M R I K TA R E

NFO Sinus®

FÖR STÖRNINGSFRI, TYST OCH DRIFTSÄKER
M OTO R S T Y R N I N G

5 års garanti på kullager med NFO Sinus®

Let´s walk the talk!
Att NFO Sinus® inte ger upphov till lagerströmmar
är ett av våra huvudargument. Vi ser detta som ett
ypperligt tillfälle att skapa ett förtroende och göra fördelarna med NFO Sinus® påtagliga för dig genom ett
konkret erbjudande. Att ge 5 års garanti är något helt
nytt och fullt möjligt när det gäller denna nya teknik för
varvtalsreglering av elmotorer.
Ren och säker elmiljö
NFO Sinus® frekvensomriktare lämnar som bekant
en ren sinusspänning till motorn. Detta innebär att
det hittills växande problemet med lagerströmmar är
eliminerat. Risken för besvärande driftstopp är borta.
Och på köpet har ditt val av frekvensomriktare bidragit till en renare och säkrare elmiljö.
Har du frågor?
Välkommen att kontakta NFO Drives AB på telefon
0454-370 29 om du har frågor eller vill veta mer om
garantin.

Villkor för garantin
NFO Drives garanterar att NFO Sinus® inte
orsakar elektromagnetisk erosion på kullager i
NFO Sinus®-styrda elmotorer under en tid av
5 år från leverans från NFO Drives.
Vid åberopande av garantin ligger det på använ
darens ansvar att verkställa eventuell isärtagning
och en oberoende analys. Om NFO Sinus®
orsakat lagerskada ombesörjer NFO Drives kostnadsfritt utbyte av elmotor eller lager (installation
ingår ej) och ersätter användaren för analyskostnaden med maximalt 5.000 kronor.
Garantin omfattar inte
- motorer som har varit i drift redan före installation av NFO Sinus®.
- lagerskador uppkomna av andra orsaker än på
grund av omriktarens funktion, som till exempel
genom utifrån kommande ström eller elektro
statisk laddning.
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Kullagerhaverier orsakade av elektromagnetiska störningar från frekvensomriktare är ett vanligt problem
vid motorstyrning. I värsta fall leder de till kostsamma
driftstopp. Som tillverkare av frekvensomriktare vill vi
ta vårt ansvar – vi ger dig därför 5 års garanti på kullager vid köp av NFO Sinus®.

- skador på grund av onormala driftförhållanden
eller underlåtenhet att följa NFO Drives monteringsanvisningar.
- indirekta skador eller följdskador, såsom för
driftsavbrott, produktionsbortfall, ur- och inmontering av elmotor eller liknande.
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- fraktkostnader till och från NFO Drives i
Svängsta.

NFO Drives AB
Box 35
376 23 Svängsta
Tel: 0454 – 370 29
Fax: 0454 – 32 24 14
E-mail: info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

