
ZYSKAJ LEPSZY WGLĄD 
W DANE DZIĘKI USŁUDZE 
BLUEDGE™ DIGITAL

Usługa BluEdge Digital dostarcza wiele danych dotyczących posiadanych produktów w ujęciu 
umożliwiającym ograniczenie kosztów operacyjnych, zwiększenie efektywności personelu oraz 
maksymalizację czasu działania. Rozwiązania należące do naszej oferty cyfrowej pomogą Tobie i Twoim 
pracownikom uzyskać wgląd w dane, dostęp do zaleceń ekspertów, a także efektywnie zoptymalizować cykl 
pracy systemów HVAC. 

Poziomy realizacji usługi opracowaliśmy w taki sposób, by wyjść naprzeciw potrzebom klientów w zakresie 
systemów HVAC, zapewniając im spokój ducha i lepsze wyniki finansowe.  

Rozwiązania, dzięki którym Twój zespół zyska możliwość wglądu 
w dane, dostępu do zaleceń oraz optymalizacji cyklu i wyników pracy 
systemu HVAC.

BLUEDGE DIGITAL

Urządzenia skomunikowane z naszym portalem

Wysoki priorytet powiadomień alarmowych 
i ostrzegawczych

Zalecenia dot. konserwacji 
proaktywnej*

Wydajność urządzeń i raporty  
zużycia energii*

Raport o wibracjach**

Aktualizowane w czasie rzeczywistym panele 
z informacjami o agregatach, dostępne przez 
Internet lub w aplikacji na smartfon

Zdalne wsparcie na żądanie

Comiesięczny raport o trendach dostępny 
na portalu

Coroczna kontrola zdalna dokonywana przez 
technika (stan urządzeń)

CORE ENHANCE ELITE
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*Dostępność zależna od modelu produktu.    **Dostępność na żądanie.

Pakiet BluEdge Digital Core stanowi część wszystkich poziomów obsługi.

  DOSTĘPNE          OPCJA           NIEDOSTĘPNE



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę  
www.carrier.com/commercial/pl/pl

Zwiększ produktywność dzięki przekazywanym w czasie 
rzeczywistym powiadomieniom i analizom dotyczącym stanu 
podłączonych urządzeń HVAC, dostarczanym na żądanie 
za pośrednictwem aplikacji na smartfon i strony internetowej

Jak działa usługa  
BluEdge Digital

Dane na temat urządzeń są gromadzone 
i analizowane w chmurze

Po analizie zdalni eksperci opracowują 
dopasowane rozwiązania

Firma Carrier dostarcza wyniki 
i zalecenia w zakresie działań 
do zrealizowania

Podłączone urządzenia dostarczają 
do firmy Carrier zaktualizowane 

informacje na temat swojego stanu

Serwis Carrier rozdziela 
zadania w celu rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu

CORE
Zdalni eksperci analizują 
dane, by dostarczyć 
proaktywne dane na temat 
stanu i wydajności urządzeń

ENHANCE ELITE
Upoważnij zespoły BluEdge 
do monitorowania Twoich 
urządzeń HVAC za pomocą 
cyfrowych rozwiązań

Predykcyjna analityka 
i rozdzielanie pracy, by 
zoptymalizować kluczowe 
wyniki

*W zależności od umowy
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Wykazana konserwacja – Wykresy 
i schematy wykazujące potrzebę i wpływ 
konserwacji

Zdalny monitoring 24/7 – Nieustannie 
wykonywana analiza zdalna w celu 
uprzedzenia i ograniczenia  
nieplanowanych czasów przestoju

Panel agregatu wody lodowej* – Aktualizowany 
w czasie rzeczywistym panel umożliwiający 
dostęp do wszystkich szczegółowych informacji 
na temat stanu i wydajności systemu z dowolnego 
miejsca online

Zaawansowana analityka* – Umieszczone 
w chmurze algorytmy pomagające w zarządzaniu 
stanem i wydajnością urządzeń oraz ich 
przewidywaniu i optymalizowaniu


