
ATUALIZE OS SEUS 
CONHECIMENTOS COM 
O BLUEDGE™ DIGITAL

O BluEdge Digital proporciona visões práticas sobre o seu equipamento, de modo a 
reduzir os custos operacionais, aumentar a eficiência do pessoal e melhorar o tempo de 
atividade. As nossas ofertas digitais ajudam-no, a si e à sua equipa, a ganhar visibilidade, obter 
aconselhamento especializado e otimizar eficazmente os resultados do ciclo de vida de sistemas 
AVAC. 

Os nossos níveis de assistência são adaptados à medida das necessidades do seu sistema AVAC, 
proporcionando tranquilidade e melhores resultados.  

Soluções que ajudam a sua equipa a visualizar, aconselhar e otimizar 
o ciclo de vida e os resultados do seu sistema AVAC.

BLUEDGE DIGITAL

Equipamento ligado ao nosso portal

Notificações de alarme e alerta priorizadas

Recomendações de manutenção  
proativa*

Relatórios de desempenho do equipamento  
e energia*

Relatório de vibrações**

Acesso aos painéis do chiller em tempo real, 
via web ou dispositivo móvel

Assistência remota a pedido

Relatório mensal de tendências no portal

Inspeção remota anual por um técnico 
(estado)

CORE ENHANCE ELITE
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*Disponibilidade com base no modelo do produto.    **Disponibilidade sob pedido.

O BluEdge Digital Core está incluído em todos os níveis do contrato de assistência.

  INCLUÍDO          COMPLEMENTAR           NÃO INCLUÍDO



Para saber mais, visite www.carrier.com/commercial/pt/pt

Melhore a produtividade com notificações sobre o estado 
da máquina em tempo real e ferramentas analíticas para 
recursos AVAC conectados, fornecendo dados a pedido em 
dispositivos móveis e pela web

Como funciona o  
BluEdge Digital

A nuvem reúne e analisa dados 
do equipamento

Após análise, especialistas desenvolvem, 
remotamente, soluções individualizadas

A Carrier fornece os resultados  
e recomendações de medidas

O seu equipamento conectado 
fornece atualizações 

do estado à Carrier

O serviço Carrier envia para o 
endereço a solução identificada

CORE

Especialistas analisam 
os dados, por via remota, 
para fornecerem pareceres 
proativos sobre o estado e o 
desempenho

ENHANCE ELITE

Ajude as equipas BluEdge 
com ferramentas digitais e 
painéis para monitorizar os 
seus recursos AVAC

Ferramentas analíticas 
preditivas e emissão 
para otimizar resultados 
essenciais

*Dependendo do contrato
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Manutenção demonstrada – visualização 
de gráficos e diagramas para fundamentar  
a necessidade e o impacto da manutenção

Monitorização remota 24h/dia – análise 
remota contínua para antecipar e reduzir 
tempos de inatividade não planeados

Painel do chiller* – um painel em tempo  
real para ver todos os detalhes do estado  
e desempenho do seu sistema a partir de  
qualquer local, por via online

Ferramentas analíticas avançadas* – 
algoritmos baseados na nuvem que ajudam a 
gerir, prever e otimizar o estado e desempenho 
do seu equipamento


