Sterowanie dotykowe
Infinity®

®

Sterowanie najwyższej
jakości na wyciągnięcie ręki

Kontrola z pokoju
do pokoju

Strefowy komfort dzięki sterowaniu
dotykowemu Infinity Touch Control+

Instalacja Sterowania Dotykowego Infinity®
jako części systemu strefowania Infinity
Carrier® zapewnia możliwość kontrolowania
temperatury za jednym dotknięciem w nawet
ośmiu oddzielnych pomieszczeniach czy
strefach w twoim domu.
• Dopasowany Komfort
Oddzielna kontrola wielu stref może w znacznym
stopniu zredukować powstawanie punktów
gorąca i zimna, w rezultacie dając jednakowy
komfort w całym domu. Ciesz się maksymalną
wydajnością i komfortem dokładnie tam, gdzie
tego potrzebujesz, nie wydając pieniędzy na
ogrzewanie czy chłodzenie nieużywanych
pomieszczeń.
• Ustawianie nazw stref
Nadanie każdej ze stref własnej nazwy ułatwia
kontrolę poziomów komfortu i wprowadzanie
nowych ustawień dla odpowiednich stref.
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• Elastyczne programowanie na siedem dni
Zmaksymalizuj komfort i oszczędność energii,
dzięki różnym harmonogramom komfortowym
dla każdej ze stref.
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• Strefowe ustawienia wentylacji
By wspomóc optymalizację przepływu
powietrza, nasz opatentowany system
sterowania wentylatorem pozwala ci ustawiać
różne prędkości jego pracy dla systemu Infinity,
w różnych harmonogramach czasowych dla
każdej ze stref.
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• Wygoda i Kontrola
Inteligentny czujnik lub zdalny czujnik
pomieszczenia w każdej ze stron monitoruje
temperatury w danej strefie i pozwala
ci regulować dla niej ustawienia temperatury.
PIWNICA

19º

Pokój dziecka musi być ciepły i przytulny, piwnica musi chłodna i sucha, a warunki
w kuchni można regulować w różnym czasie. Podział na strefy pozwala utrzymać
komfort w najczęściej używanych obszarach domu poprzez dostarczanie ogrzanego lub
schłodzonego powietrza do miejsc, w których go potrzebujesz. Strefowanie oferuje również
zwiększone korzyści wynikające z oszczędności energii, zapewniając komfort w tych
obszarach domu, gdzie i kiedy jest ci on potrzebny.
+kiedy zainstalowany jako część systemu strefowego Infinity Carrier.

Innowacja i ochrona
środowiska

Liderzy w dziedzinie
technologii

Ponad 100 lat temu, pewien skromny,
ale zdeterminowany inżynier, pokonał jedno
z najbardziej nieosiągalnych wyzwań ludzkości
kontrolując środowisko w pomieszczeniu.
Czołowy inżynier w swoich
czasach, Dr Willis Carrier, złożył
ponad 80 wniosków patentowych
w swojej karierze. Jego geniusz
pozwolił na niesamowite postępy
w dziedzinie opieki zdrowotnej,
procesów produkcyjnych, konserwacji żywności,
konserwacji dzień sztuki i zabytków, komfortu
w pomieszczeniach i nie tylko.
Dalekowzroczność Carriera zmieniła świat na
zawsze i utorowała drogę stuleciu pełnemu
niegdyś niemożliwych innowacji. Był on
odnoszącym sukcesy wynalazcą, ale także
z zapałem spędzał czas na świeżym powietrzu.
Carrier rozumiał potęgę i piękno środowiska
naturalnego. Jego stosunek do świata i jego
zasobów kieruje działalnością Carrier Corporation
do dnia dzisiejszego. Nigdy nie spoczniemy na
laurach i zawsze będziemy poszukiwać nowych
sposobów udoskonalania naszych produktów,
środowiska i świata.
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Sterowanie dotykowe Infinity® to rozwiązanie
zapewniające podniesiony komfort i oszczędność
energii na wyciągnięcie ręki, dzięki intuicyjnej
obsłudze przy pomocy ekranu dotykowego
i dodatkowych funkcji, które pozwalają osiągnąć
najwyższy poziom komfortu w pomieszczeniu.
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Carrier zapewnia najwyższy poziom kontroli komfortu, wydajności i oszczędności energii jeśli w systemie Infiniti połączy
się Sterowanie Dotykowe Infinity®, piec lub konwektor wentylatorowy Infinity, pompę grzewczą lub klimatyzator Infinity oraz
nawilżacz Carrier®. Pełny system Infinity zapewnia bezkonkurencyjną kontrolę nie tylko temperatury, ale także wilgotności,
prędkości pracy wentylatora, tygodniowe harmonogramy komfortowe i wiele innych funkcji. Ten inteligentny system może
nawet monitorować elementy dotyczące obsługi konserwacji, a także dostarczać przypomnienia z zakresu serwisowania,
kiedy czas będzie wymienić filtr.
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Prosty w odczycie i nawigacji
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Nasz wysokiej rozdzielczości kolory ekran dotykowy z intuicyjnymi
komunikatami jest niezwykle prosty w obsłudze. Ikony szybkiego
odczytu i możliwość wpisywania ustawień pozwalają ci
przejąć kontrolę nad swoim komfortem przy pomocy jednego
dotyku. Regulacja jasności zapewnia maksymalną czytelność
w różnorodnych warunkach oświetlenia.
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Prosty, regulowany komfort

Automatyczne przypomnienia ekranowe
Sterowanie Dotykowe Infinity zapewnia wyskakujące
przypomnienia, które poinformują cię, że czas wymienić filtry
powietrza, wkładki nawilżacza, lampy UV czy przeprowadzić
planowy przegląd układu. Funkcja wykrywania zabrudzenia
filtra TrueSense™ wykracza poza zwykłe funkcje przypominania,
rzeczywiście monitorując opór przepływu powietrza, dzięki czemu
wiesz, kiedy należy wymienić filtr.
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Koordynuj ustawienia komfortowe nawet w ośmiu strefach* dzięki
pełnemu siedmiodniowemu programowaniu. Proste komunikaty
ekranowe poprowadzą cię przez proces. Programowanie
ustawień komfortowych może poprawić wydajność energetyczną
zapewniając komfort, kiedy tego potrzebujesz oraz oszczędność
energii, kiedy jesteś poza domem. Oddzielny tryb wakacyjny
pozwala ci cieszyć się jeszcze większymi oszczędnościami
kiedy jesteś poza miastem, bez konieczności ponownego
programowania ustawień komfortowych.

Monitorowanie i kontrola oszczędności energii
Dostęp w czasie rzeczywistym do danych o wykorzystaniu
energii przez twój system Infinity pozwala uzyskać
natychmiastowe informacje dotyczącego tego jak ustawienia
komfortowe wpływają na wydajność. Wbudowana inteligentna
funkcja Setback stopniowo przywraca poziomy komfortu
do zaprogramowanych ustawień.

*kiedy zainstalowany jako część systemu strefowego Infinity® Carrier®
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Elastyczność za jednym dotykiem
Funkcja Touch-N-Go zapewnia prosty dostęp za jednym
dotykiem do programowanych ustawień komfortu, dzięki czemu
możesz w prosty sposób regulować komfort i oszczędność
energii, niezależnie od zmian potrzeb i harmonogramów.
®
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Przejmij kontrolę z dowolnego miejsca
Podłączając Sterowanie Dotykowe Infinity do sieci Wi-Fi
możesz cieszyć się pełnym dostępem do kontroli bezpośrednio
z podłączonego do sieci telefonu, tabletu czy urządzeń
komputerowych, regulując pracę systemu z dowolnego miejsca.

Gwarancja okresowa

2-LETNIA
GWARANCJA

Gwarancja okresowa

Dla właściciela pierwotnego, sterowanie dotykowe Carrier® Infinity® objęte jest 2-letnią gwarancją na części po terminowej rejestracji.
Szczegóły i ograniczenia znajdują się w świadectwie gwarancyjnym dostępnym na stronie carrier.com

Tu chodzi
o twój komfort

Dotyk jakości

Sterowanie Dotykowe Infinity® 96 Carrier® odzwierciedla lata projektowania, rozwoju i badań
mających jeden cel - zapewnienie ci większego poziomu komfortu. Objęliśmy wiodącą pozycję
w tworzeniu nowych technologii, które zapewniają komfort i wydajność, na które zasługujesz,
jednocześnie wyprzedzając trendy w branży i inicjatywy ogólnoświatowe.

Sterowanie Dotykowe Infinity, w połączeniu
z piecem Infinity lub konwektorem
wentylatorowym Infinity i pompą grzewczą
Infinity firmy Carrier
obejmującą inteligentną
funkcję Greenspeed™,
zapewnia wysoką precyzję dopasowania

komfortu w domu. Inteligentna funkcja
Greenspeed w sposób ciągły dopasowuje
się do potrzeb grzewczych i chłodniczych
w twoim domu. Przekłada się to
na zredukowane wykorzystanie
energii oraz zmniejszenie wahań
temperatury w całym domu.

Wilgotność przez cały rok wpływa na
temperaturę, przy której czujesz się
najbardziej komfortowo. Dlatego
też technologia Ideal Humidity
System® Carrier odgrywa tak dużą
rolę w zapewnianiu ci komfortu.
Jeśli połączyć sterowanie
dotykowe Infinity, nawilżacz
Carrier, piec zmiennej prędkości Infinity lub
konwektor wentylatorowy i klimatyzator

czy pompę grzewczą Carrier, otrzymasz
technologię Systemu Idealnej Wilgotności,
która pozwala na lepszą kontrolę
poziomów wilgotności i zwiększenie
komfortu, nawet kiedy system nie
musi prowadzić ogrzewania czy
chłodzenia.* Będziesz odczuwać
przyjemny chłód w gorących letnich
temperaturach oraz ciepło przy niskich
zimowych temperaturach.

Podwójny układ paliwowy
HYBRID HEAT® Carrier zapewnia spokój
umysłu w zakresie nieprzewidywalnej natury
kosztów paliwowych. Układ ten
łączy piec gazowy z powietrzną
pompą ciepła oraz kompatybilne
sterowanie, zapewniając komfort,
oszczędność i elastyczność. Podwójny
układ paliwowy HYBRID HEAT Carrier

automatycznie przełącza się pomiędzy
trybem ogrzewania pompą ciepła
i gazowego według potrzeb, by utrzymać
komfort w twoim domu przez
całą zimę, jednocześnie
optymalizując wydajność
każdego ze źródeł paliwowych.

You Nie da się być liderem
w branży przez ponad 100 lat przez
przypadek. Carrier utrzymuje swoją
pozycję i reputację dzięki starannej
i bezkompromisowej dbałości o szczegóły.
Sterowanie Dotykowe Infinity zapewnia
naszym wydajnym energetycznie
systemom Infinity dodatkowe możliwości
i funkcje wykraczające poza zwykłą
technologię dotykową.

Nie możesz kontrolować pogody na zewnątrz,
ale możesz uzyskać dostęp do najnowszej
pięciodniowej prognozy pogody dla twojej
okolicy. Informacje pogodowe śledzone są
według kodu pocztowego.*

Zamień swój ekran sterowania dotykowego
Infinity w ramkę na zdjęcia wgrywając
zdjęcie, a następnie ustaw go między
innymi ramkami ze zdjęciami, dzięki czemu
wmiesza się on zupełnie w twoją przestrzeń
mieszkaniową. Wywołaj sterowanie za jednym
dotknięciem, które spowoduje wywołanie
† Technologia Ideal Humidity System w sposób ciągły monitoruje wilgotność w pomieszczeniu, temperaturę w pomieszczeniu
i na zewnątrz, a także posiada zdolność załączania systemu komfortu celem usunięcia wilgoci w sezonie chłodzenia lub
nawilżenia w sezonie grzewczym.

panelu sterowania.
*Dostępne na terenie USA

Trzy załączone obudowy przednie - srebrna, czarna i biała – pozwalają
zmieniać kolor Sterowania Dotykowego Infinity, dzięki czemu możesz
dopasować ekran do wnętrza i osobistych preferencji.

Systemy Carrier®
o niezrównanych osiągach
niezależnie od pory roku
Przywiązywanie uwagi przez Willisa Carriera
do jakości i szczegółów doprowadziło
do znacznego postępu kulturowego w zakresie
życia w pomieszczeniach. Ponad sto lat później
Carrier Corporation działa z niesamowitym
zapałem zmierzającym do tworzenia
nowych technologii, pewnością pozwalającą
na podważanie obowiązujących projektów,
a także zdolnością osiągania najlepszych
wyników dla każdej nowej instalacji.
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Część tego równania stanowi nasza ogólnokrajowa
sieć ekspertów, do których możesz się zwrócić
z wszelkimi potrzebami z zakresu komfortu
w pomieszczeniach. Twój miejscowy dealer
Carrier posiada odpowiednie wyposażenie do
oceny Twojego domu - począwszy od rozmiaru,
umiejscowienia okien, przewodów wentylacyjnych,
stopnia wentylacji po wszelkie inne elementy
konstrukcyjne - i stworzenia spersonalizowanego
systemu zaprojektowanego w oparciu o Twój styl
życia. Tak więc, kiedy przyjdzie czas dokonać
wyboru dotyczącego komfortu Twojej rodziny,
podejmij najlepszą z możliwych decyzji – Carrier –
i pozwól ekspertom zająć się resztą.

A. Klimatyzator
B. Piec gazowy
C. Wężownica
parownika
D. Oczyszczacz
powietrza
E. Rekuperator
F. Nawilżacz
G. Strefowanie strefowe
H. Lampa UV
I. Sterowanie
dotykowe Infinity
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Pełny system komfortu w pomieszczeniu
Klimatyzator Infinity®
zapewnia niezawodne,
wysokowydajne chłodzenie
zapewniające długotrwały komfort
i oszczędność energii.

Piec gazowy Infinity zapewnia
niezawodne, wysokowydajne
ogrzewanie zapewniające
długotrwały komfort
i oszczędność energii.

Lampa UV hamuje wzrost
zanieczyszczenia na wężownicy
parownika, dzięki czemu powietrze
w Twoim domu pozostanie czyste
i świeże.

Rekuperator łączy świeże
powietrze z zewnątrz z powietrzem
z pomieszczenia, zwiększając
w ten sposób jakość powietrza
i pozwalając na osiągnięcie
maksimum wydajności - idealne
rozwiązanie dla nowoczesnych.

Nawilżacz uzupełnia poziom
wilgoci w suchym powietrzu.
Oczyszczacz powietrza Infinity
zapewnia wysoką jakość powietrza
poprzez wychwytywanie i zabijanie
bakterii i wirusów przenoszonych
w powietrzu, a także innych tego
typu zanieczyszczeń znajdujących
się w Twoim domu.
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Strefowanie strefowe ustala
temperaturę nawet dla ośmiu
różnych obszarów w Twoim domu,
co pozwala na pełną personalizację
w zakresie komfortu oraz
zwiększenie poziomu oszczędności
mediów.

Dystrybucja w Polsce, Polski Komfort Sp. z o.o., www.polskikomfort.pl
Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany w dowolnym czasie specyfikacji lub projektów, bez zawiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

System sterowania dotykowego
Infinity to coś więcej, niż tylko
termostat. Jest to interfejs Systemu
Infinity, który pozwala kontrolować
temperaturę, wilgotność, jakość
powietrza, prędkość pracy
wentylatora i wentylację.
Wężownica parownika
współpracuje z odpowiednim
urządzeniem zewnętrznym,
zapewniając najwyższą wydajność
chłodzenia przez wiele lat.

