
Carriers lösningar för hälsosamma kommersiella fastigheter, 
Commercial Healthy Building:

Bedömning av luftkvalitet inomhus (IAQ)

Carrier ligger bakom den moderna luftkonditioneringen och är världsledande inom 
värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Företaget har drivit innovationen 
framåt inom luftkvalitet och bebyggda miljöer i över hundra år. Nu, när det är som allra 
viktigast, tar vi ett helhetsgrepp på Hälsosamma fastigheter. Det tar avstamp i själva 
fastigheten, och säkerställer att den har en positiv inverkan på de personer som vistas 
i den, på deras hälsa och välmående. 

Carriers bedömningar av luftkvalitet inomhus (IAQ) hjälper till att identifiera 
hälsosamma fastighetsstrategier som kan tillämpas på fastigheter och en plan för att 
hjälpa till att säkerställa att de lösningar som implementeras är effektiva även långt 
in i framtiden.

Detaljerade bedömningar
Detaljerade bedömningar ger en 
mer djupgående och omfattande 
utvärdering av fastighetens 
IAQ och inkluderar övriga 
fastighetssystem. 

Anpassade bedömningar
Anpassade bedömningar är 
skräddarsydda för att inkludera 
utvärderingar i den omfattning 
som er specifika fastighet 
behöver. 

Visuella bedömningar
Visuella bedömningar är den 
mest grundläggande nivån och 
består av en allmän utvärdering 
av fastighetens IAQ. 

Alternativ för bedömning av inomhusluftens kvalitet

Alla fastigheter är olika och det finns många IAQ- och ventilationslösningar, men alla lösningar 
passar inte alltid för alla fastigheters behov. Carriers experter arbetar med er för att identifiera alla 
behov och förstå era målsättningar för fastigheten. Våra IAN-bedömningsalternativ inkluderar:
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Bedömning av luftkvalitet inomhus (IAQ)

Visuell bedömning
Visuella bedömningar hjälper till att identifiera IAQ-mål 
genom en rundtur och diskussion av fastighetsdriften. 
Visuella bedömningar passar bäst för enskilda och mindre 
fastigheter. 

Nivå I: referensbedömning
Referensbedömningar används för att identifiera aktuell 
IAQ- och ventilationssystemdrift. Punktkontroller av 
IAQ och luftförändringar varje timme, i kombination 
med en rundvandring i fastigheten och diskussion om 
fastighetsdriften. Referensbedömningar passar bäst för 
att få förståelse om befintliga fastighetssystem, pågående 
drift och för att identifiera eventuella problem med IAQ.

Nivå II: granskande bedömningar
Granskande bedömningar inkluderar och bygger vidare på 
nivå I för att ge en omfattande bedömning av fastigheter 
och inkluderar grundlig mätning och provtagning i 
fastigheten, samt tester i det mekaniska systemet. Som en 
ny driftsättning.

Nivå III: omfattande bedömning
Omfattande bedömningar inkluderar och bygger 
på ytterligare på nivå I och nivå II för att säkerställa 
hälsosammare och säkrare inomhusmiljöer. Inkluderar 
omfattande tester, planering och övervakning. Vi tar 
fram en åtgärdsplan som bidrar till en hälsosam och 
säker fastighetsdrift, samt ger möjlighet till certifieringar 
för hela fastigheten. Rapporten över upptäckter och 
rekommendationer beskriver våra rekommendationer 
ytterligare för att ni ska kunna ta nästa steg.

Anpassade bedömningar 
Anpassade utvärderingar hjälper er att anpassa alla 
lösningar så att de passar behoven i er fastighet och 
omfattar så mycket eller så lite ansträngning, provtagning 
eller granskning som behövs för att uppfylla era mål.
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Vägen mot en hälsosammare framtid 
Carrier kan hjälpa till genom att uppgradera och driva era 
fastigheter med lämpliga paketlösningar baserade på era 
branschspecifika krav och behov. 

Kontakta er lokala Carrier-expert för mer information om 
alla lösningar och tjänsterna som hjälper er att förbättra 
luftkvaliteten, ventilationen och allmänna hälsan i era 
fastigheter. 

Vi hjälper er att skapa hälsosammare, säkrare, 
effektivare och mer produktiva miljöer.

https://www.carrier.com/commercial/en/us/find-an-expert/

