
Carrier marknadsföring

Lösningar och tjänster  
för hälsosamma byggnader

Carrier erbjuder ett brett utbud av Lösningar och tjänster för hälsosamma 
byggnader som bidrar till att skapa hälsosammare, säkrare, effektivare och mer 
produktiva inomhusmiljöer. Från bedömning av byggnader och tekniska lösningar som 
förbättrar luftkvaliteten inomhus (IAQ), till underhåll och övervakning för att kunna 
bistå med support under hela livscykeln. Carriers experter kommer att jobba tätt ihop 
med er för att utvärdera, uppgradera, underhålla och stödja era byggnader för att 
skydda det viktigaste – hälsan hos de som befinner sig inuti.

Lösningar för byggnader 

Efter bedömningen av byggnaden 
kommer Carriers experter att 
granska bedömningen och 
hitta rätt rekommendationer 
för er. Om en bedömning redan 
har genomförts sedan tidigare 
eller om ingen bedömning 
behövs kan IAQ-lösningar och 
s e r v i c e r e k o m m e n d a t i o n e r 
föreslås baserat på era behov 
och er budget. Därefter skapas 
och implementeras en IAQ-plan 
för byggnaden.

Tjänster för byggnadsskydd
För att säkerställa att de IAQ-
lösningar som implementeras 
är effektiva längre erbjuder 
Carrier underhålls- och 
övervakningstillbehör. Genom 
att samarbeta med Carrier kan 
ni förlita er på att alla aspekter 
av er investering övervakas, 
analyseras, underhålls och 
dokumenteras noggrant. 

IAQ-bedömning av 
byggnader 

Det finns många IAQ- och 
ventilationslösningar, men alla 
lösningar passar inte alltid för 
alla byggnaders behov. För 
att avgöra vilken lösning som 
passar behoven hos er byggnad 
bäst erbjuder Carrier IAQ-
bedömningar. Bedömningarna 
kan anpassas för varje 
byggnad eller följa en normativ 
utvärderingsmetod och omfattar 
övervakning och provtagning.
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I våra lösningar och tjänster för hälsosamma byggnader ingår:



Lösningar och tjänster för hälsosamma byggnader

IAQ-bedömningsalternativ för byggnader 
för att testa luftkvaliteten, samt utveckla 
och implementera uppgraderingar för att 
säkerställa optimal filtrering, ventilation, 
luftflöde och styrning.

Visuella bedömningar hjälper till att 
identifiera IAQ-mål genom en rundtur 
och diskussion av byggnadsdriften. 
Visuella bedömningar passar bäst för 
enskilda och mindre byggnader.

Nivå III: omfattande bedömningar 
ger en mycket djupgående granskning 
av byggnadens IAQ genom tester, 
provtagning och övervakning för 
att förbättra inomhusluften nu och 
planera långsiktigt för framtiden.

Nivå I: referensbedömningar hjälper 
till att identifiera områden i byggnaden 
som utgör potentiella hälso- eller 
säkerhetsrisker. Referensbedömningar 
ger resultat för att skapa åtgärder och 
för att ta nästa steg.

Anpassade bedömningar hjälper 
er att anpassa alla lösningar så 
att de omfattar så mycket eller 
så lite ansträngning, provtagning 
eller granskning som behövs för att 
uppfylla era mål. 

Nivå II: granskande bedömningar 
ger en djupgående förståelse om 
byggnadens IAQ-nivå genom tester 
och provtagningar för att förbättra 
luften i byggnaden.

Byggnadslösningar för att skapa 
hälsosammare, säkrare, effektivare och 
mer produktiva inomhusmiljöer.

Carriers OptiClean™ filtrerar 
förorenad luft och förhindrar att den 
sprids till andra delar av byggnaden.

Ventilationsfilter (HEPA-filter) är 
99,97 % effektiva och bidrar till att 
minska förekomsten av föroreningar i 
luften.

Polariserande jonisering, 
Needlepoint Bipolarization 
Ionization (NPBI) förbättrar 
luftkvaliteten genom att tillsätta joner 
i luftflödet som drar till sig partiklar 
och bryter ner dessa till försumbara 
mängder.

Antimikrobiella, 
korrosionsskyddande beläggningar 
hjälper till att förhindra att patogener 
och mikroorganismer växer på 
batterierna, vilket ökar deras 
effektivitet.

IAQ-övervakning är kontinuerlig 
övervakning för att identifiera IAQ-
problem och för att bekräfta att 
filtreringen och luftreningen fungerar 
som den ska i byggnaden.

UVC-belysning är en teknik som sänder 
ut energi som bryter ner luftföroreningar 
som mikroorganismer, bakterier, virus, 
mögel och andra luftburna föroreningar 
på batterierna och hjälper till att 
förlänga utrustningens livslängd. 

Elektrostatiska filter använder 
statisk elektricitet för att fånga 
partiklar när de passerar genom filtret 
och skyddar byggnaden mot spridning 
av skadliga partiklar.  
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Carrier Rental Systems erbjuder 
tillfälliga värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringslösningar för att 
komplettera, ersätta eller fungera 
som standby-lösning för att återöppna 
byggnader snabbt och säkert. 
Lösningarna uppfyller ventilations- 
och IAQ-föreskrifter.
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Lösningar och tjänster för hälsosamma byggnader

Tjänster för byggnadsskydd bidrar till att säkerställa 
en hög luftkvalitet genom att underhålla byggnadens 
HVAC-system ordentligt.

Uppstart av Carrier-utrustning 
säkerställer att HVAC-utrustningen 
startas på rätt sätt och fungerar som 
den ska så att byggnaden är redo för 
besökare. 

HVAC European Connected Services 
Portal ger fjärrinsyn och en värdefull 
överblick över viktiga driftsdata, 
analyserar hundratals parametrar 
som genereras av ansluten utrustning 
i realtid och övervakar prestanda för 
värme, ventilation och luftkonditionering 
i BluEdge kommandocenter.

Carrier BluEdge serviceplaner 
hjälper till att säkerställa att HVAC-
utrustningen och inomhusluft- och 
filtersystemen fungerar optimalt 
och effektivt. IAQ-bedömningar och 
eftermonteringar för uppgraderad 
filtrering och styrning kan läggas till 
i serviceplanerna.

Vägen mot en 
hälsosammare framtid

Carrier kan hjälpa till genom att 
uppgradera och driva era byggnader 
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 byggnader.

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

Carrier byggnadsövervaknings-
system är till för att hantera 
byggnadskomforten enkelt via en 
webbläsare eller mobil enhet. Skapa 
scheman, visa trender, larm och 
anpassade rapporter för att styra 
energibesparingar och besökarnas 
komfort.
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