Zdrowe

Życie

Rozwiązania dla Zdrowego Domu

Zdrowe

Życie
Komfortowy dom
dopasowany
do ciebie.

Jak czyste jest powietrze w pomieszczeniu?
Powietrze w twoim domu może być nawet
pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone
niż powietrze na zewnątrz. Czystsze
powietrze zaczyna się już w domowym
systemie grzewczym i chłodzącym. Zwróć się
do ekspertów w Carrier, by uzyskać
rozwiązania dla zdrowego domu.
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Zdrowe życie zaczyna się tutaj
Powietrze w twoim domu może być
znacznie bardziej zanieczyszczone
niż myślisz.
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Czy ktoś w twojej rodzinie
cierpi na alergię lub
astmę alergiczną?
Alergia bądź astma alergiczna mogą
sprawić, że będziesz czuć się jakbyś
zawsze był przeziębiony.
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System Infinity™ Carrier

Skorzystaj z pełnej linii produktów
grzewczych, chłodniczych
i wentylacyjnych zapewniających lepszą
jakość powietrza w pomieszczeniu
i dopasowanych do potrzeb twojej rodziny.
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Nasz Zintegrowany System
Carrier zaspokoi wszystkie
potrzeby z zakresu komfortu
w twoim domu

Każdy element zintegrowanego systemu
został zaprojektowany tak, by przez cały
rok utrzymać najwyższy stopień wydajności.
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Zdrowe życie zaczyna się tutaj.
Dlaczego zanieczyszczenia
przenoszone w powietrzu
stanowią taki problem?
W nowych domach o szczelnej konstrukcji
i lepszej izolacji, podnosi się poziom energetycznej
wydajności, pozwalając zaoszczędzić na kosztach
ogrzewania i chłodzenia, jednakże w takim domu
może brakować świeżego powietrza.
Dlatego też stęchłe, zanieczyszczone powietrze
może krążyć w twoim domu, rozprzestrzeniając
szkodliwe czynniki zanieczyszczenia po całym budynku.

Przenoszone w powietrzu
zanieczyszczenia mogą przejąć
kontrolę nad twoim domem.
Pleśń, grzyb, bakterie, wirusy, pyłki, roztocza kurzu
i sierść zwierząt mogą zostać wniesione na czyichś
butach czy ubraniach, opadać ze zwierząt czy
przedostać się przez otwarte drzwi lub okna.

Co jest w twoim
powietrzu?
Powietrze w twoim domu może być nawet
pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone
niż powietrze na zewnątrz.

Czy wiedziałeś że...?
Jeden zarazek może namnożyć się
osiem milionów razy w ciągu jednego dnia.

W dni słoneczne możesz
zauważyć jaka jest jakość
powietrza w pomieszczeniu.
Kiedy promienie słoneczne wpadają przez okna można
wyraźnie dojrzeć cząstki unoszące się w powietrzu.
Czysty dom nagle wydaje się zabrudzony, a co najważniejsze – te drobne unoszone w powietrzu cząstki są
wdychane i mogą mieć wpływ na zdrowie twojej rodziny.

4

Czy wiedziałeś że...?

Czy ktoś w twojej
rodzinie cierpi na alergię
lub astmę alergiczną?
Mając na uwadze, że większość dorosłych spędza
90 procent swojego czasu w pomieszczeniach,
wdychając około 10.000 litrów powietrza dziennie,
powietrze w twoich pomieszczeniach może sprawić,
że poczujesz się niedobrze. Zanieczyszczenie powietrza,
zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz, może
powodować zaostrzenie się stanów alergicznych, astmy
alergicznej oraz innych schorzeń układu oddechowego,
wpływając negatywnie na twoją jakość życia. Kiedy
w domu znajdują się zanieczyszczenia przenoszone
drogą powietrzną, kontrolowanie objawów może
być utrudnione.

U około 3,9 miliona dorosłych
i 1,29 miliona dzieci poniżej
18 roku życia zdiagnozowano
astmę alergiczną.

Osoby cierpiące na astmę alergiczną mają nieustanne
problemy z oddychaniem. Ich drogi oddechowe się
kurczą, przez co zwyczajne czynności wdechu i wydechu
stają się dla nich codzienną walką. Badania wykazały,
że objawy astmy alergicznej można zredukować poprzez
wyeliminowanie typowych czynników, które ją
wywołują, takich jak dym i silne zapachy.
Reakcje alergiczne przypominają objawy zwyczajnego
przeziębienia - katar lub zatkany nos, swędzenie oczu,
kichanie, kaszel, drapanie w gardle oraz problemy
z oddychaniem. Reakcje te mogą być sezonowe,
ale mogą też wystąpić w dowolnym czasie, zależnie
od wrażliwości danej osoby. Alergeny, takie jak sierść,
pleśń czy grzyby, mogą powodować reakcje alergiczne
przez cały rok.
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Alergia powoduje:

Typowe czynniki wywołujące astmę alergiczną
i alergie, które mogą powodować ataki,
obejmują pył, silne opary, dym oraz
inne wdychane środki(substancje) drażniące.
Wyeliminowanie tych czynników
pomaga kontrolować objawy.

Co mogę zrobić,
by poprawić jakość
powietrza w moich
pomieszczeniach?
A więc w jaki sposób zarazki rozprzestrzeniają się
w twoim domu? Przenoszone w powietrzu grzyby,
wirusy i bakterie osiadają na dywanach, tkaninach
i innych powierzchniach. Tam zarazki mogą przetrwać a następnie wraz z ruchem powietrza rozprzestrzeniać się w domu. Jest to samonapędzający
się cykl.
Codzienne otwieranie okien w domu na 20 minut
wspomaga obieg powietrza w pomieszczeniu,
jednakże wyższe koszty mediów sprawiają, że
rozwiązanie to jest zbyt drogie, nie wspominając już,
że w ten sposób można wpuścić do domu więcej
zanieczyszczeń przenoszonych przez świeże powietrze. Ponadto otwieranie okien przy bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych bywa niekomfortowe.

Najlepszym rozwiązaniem Carrier dla poprawy
jakości powietrza w pomieszczeniu jest System
Infinity™. Usuń i zabij zarazki i alergeny przenoszone
w powietrzu za pomocą Systemu Infinity™ Carrier.
Najbardziej wydajny energetycznie system ogrzewania i chłodzenia.*
* Całkowity koszt energii obliczony z wykorzystaniem Standardów
ARI 210/240-94, procedury testowe DOE (10 CFR, Część 430,
Ppkt B, Zał. M i N) oraz FTC rep. jednostkowych kosztów energii:
$0,086/kWh oraz $0,91/therm (16 CFR §305,9).

Turn to the Experts.

SM

Willis
Carrier
wynalazł
klimatyzację
w 1902 roku. Po przeszło stu latach
możemy z dumą powiedzieć, że systemy
Carrier cieszą się zaufaniem i są wykorzystywane w większej ilości domów, niż jakakolwiek inna marka. Carrier nadal przoduje
w zakresie innowacyjnej inżynierii, najnowszych technologii, a także bezkonkurencyjnych standardów ustanawianych przez takie
zaawansowane funkcje jak te posiadane
przez Systemy Infinity™, środek chłodniczy
Puron®, Technologię ComfortHeat™ oraz
IdealHumidity.™ Usuń i zabij więcej zarazków i alergenów przenoszonych w powietrzu za pomocą Systemu Infinity Carrier.
Najbardziej wydajny energetycznie system
ogrzewania i chłodzenia.*

*Dystrybucja
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