
Rozwiązania Carrier do budynków  
komercyjnych przyjaznych dla zdrowia:

Oceny jakości powietrza w budynkach (IAQ)

Jako wynalazca nowoczesnej klimatyzacji oraz światowy lider w dziedzinie ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), od ponad stu lat firma Carrier wprowadza innowacje 
w zakresie ulepszania jakości powietrza i środowiska w budynkach. Teraz, kiedy ma 
to największe znaczenie, oferujemy kompleksowe podejście do kwestii budynków 
przyjaznych dla zdrowia. Podejście to zaczyna się od samego budynku i sprawdzenia, 
czy ma on pozytywny wpływ na jego użytkowników oraz ich zdrowie i samopoczucie. 

Oceny jakości powietrza w budynkach (IAQ) przeprowadzane przez firmę Carrier 
pomagają określić możliwe do wprowadzenia obecnie strategie tworzenia przyjaznych 
dla zdrowia budynków, a także przygotować plan, który pozwoli zapewnić długotrwałą 
skuteczność zastosowanych rozwiązań w przyszłości.

Oceny szczegółowe
Oceny szczegółowe zapewniają 
dokładniejszy i bardziej 
kompleksowy przegląd jakości 
powietrza w budynku (IAQ) 
i uwzględniają również inne 
systemy. 

Oceny indywidualne
Oceny indywidualne są 
odpowiednio dopasowane, aby 
uwzględnić zakres oraz konkretne 
potrzeby w danym obiekcie.  

Oceny wizualne
Oceny wizualne zakładają 
najbardziej podstawowy poziom 
oceny i uwzględniają ogólny 
przegląd jakości powietrza w 
budynku (IAQ). 

Opcje oceny jakości powietrza w budynkach (IAQ)

Każdy budynek jest inny, a do wyboru mamy wiele różnych rozwiązań w zakresie wentylacji oraz 
IAQ, jednak nie wszystkie systemy są dostosowane do potrzeb wszystkich budynków. Eksperci 
Carrier pomogą w określeniu wymogów danego budynku i zrozumieniu celów przewidzianych dla 
danego obiektu. Oferowane przez nas opcje oceny jakości powietrza w budynkach obejmują:
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Oceny jakości powietrza w budynkach (IAQ)

Ocena wizualna  
Ocena wizualna pomaga określić cele w zakresie jakości 
powietrza w budynku (IAQ) poprzez spacer po obiekcie i 
omówienie trybu jego użytkowania. Ocena wizualna jest 
najlepiej dostosowana do pojedynczych obiektów i mniejszych 
budynków. 

Poziom I: Ocena podstawowa
Ocena podstawowa pomaga określić aktualną jakość 
powietrza w budynku (IAQ) i działanie układu wentylacji. 
Wyrywkowa kontrola jakości powietrza w budynku (IAQ) i 
wymiany powietrza na godzinę, obejmująca spacer po budynku 
i omówienie trybu jego użytkowania. Ocena podstawowa jest 
najbardziej odpowiednia, aby zapoznać się z systemami, które 
znajdują się aktualnie w budynku i z trybem jego użytkowania, 
a także zidentyfikować możliwe problemy z jakością powietrza 
w pomieszczeniach.

Poziom II: Ocena analityczna
Oceny analityczne uwzględniają i rozszerzają zakres czynności 
przewidzianych w ramach Poziomu I w celu zapewnienia 
dokładniejszej oceny obiektu i obejmują bardziej szczegółowe 
pomiary środowiskowe w budynku oraz pobieranie próbek, 
a także testowanie systemów mechanicznych, na przykład w 
przypadku ponownego oddania do eksploatacji po remoncie.

Poziom III: Ocena kompleksowa
Oceny kompleksowe uwzględniają i jeszcze bardziej rozszerzają 
zakres czynności przewidzianych w ramach Poziomu I i Poziomu 
II w celu zapewnienia użytkownikom budynku zdrowszego i 
bezpieczniejszego środowiska wewnątrz obiektu. Obejmują one 
kompleksowe testy, planowanie i monitorowanie. Sporządzany 
jest realny plan działania, który ułatwi zachowanie zdrowych 
i bezpiecznych warunków użytkowania obiektu, a także 
zapewni możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów dla 
całego budynku. W raporcie zawierającym wnioski i zalecenia 
zostają przedstawione wskazówki dotyczące dalszych działań 
naprawczych i kolejnych kroków, jakie należy przedsięwziąć.

Oceny indywidualne 
Oceny indywidualne pomagają dostosować każde rozwiązanie 
do wymogów danego budynku, przy mniejszym lub większym 
wysiłku, poprzez wykonanie testów i badań spełniających cele 
przewidziane dla obiektu.
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Wytyczanie drogi ku zdrowszej przyszłości 
Carrier może pomóc w modernizacji i eksploatacji obiektów, 
dostarczając odpowiedni zestaw rozwiązań opartych na 
zastosowaniach i wymaganiach obowiązujących w branży. 

Skontaktuj się z lokalnym ekspertem Carrier, aby uzyskać więcej 
informacji na temat rozwiązań i usług, które pomogą poprawić 
jakość powietrza, wentylację i ogólny stan twoich budynków. 

Pomagamy tworzyć zdrowsze, bezpieczniejsze, 
bardziej efektywne i produktywne środowisko.

https://www.carrier.com/commercial/pl/pl/kontakt/

