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Ogrzewanie nadmuchowe to system, który za-

projektowany zosta , by sprosta  tym wymaga-

niom, dostarczaj c maksimum komfortu przy 

minimalnych kosztach. Ogrzewanie nadmu-

chowe oferuje wyj tkow  sprawno  ogrze-

wania dzi ki zastosowaniu najnowocze -

niejszych urz dze , eliminacji czynnika 

po redniego w procesie ogrzewania, jakim jest 

woda, oraz wyj tkowo niskiej bezw adno ci 

systemu. W praktyce systemy ogrzewania na-

dmuchowego zapewniaj  do 30% oszcz dno-

ci eksploatacyjnych w porównaniu do roz-

wi za  wodnych.

Komfort i kontrola
Ogrzewanie nadmuchowe zawiera najwy szej 

jako ci urz dzenia, kondensacyjny piec gazo-

wy Carrier Infinity 96 oraz agregat pompy cie-

p a Carrier 38EYX, aby zapewni  wyj tkowy 

komfort zarówno podczas ogrzewania ga-

zem, jak i pomp  ciep a. Pompa ciep a Carrier 

38EYX w lecie pracuje jak klasyczny klima-

tyzator, zapewniaj c przyjemn  temperatu-

r  nawet podczas najwi kszych upa ów. Taka 

wszechstronno  systemu powoduje, e insta-

lacja w domu b dzie wykorzystywana przez 

ca y rok. Ogrzewanie nadmuchowe kontro-

lowane jest przez najnowsze cyfrowe sterow-

niki Carrier Infinity. Jest to jedyne rozwi za-

nie na rynku pozwalaj ce na programowanie 

temperatury niezale nie w ró nych cz ciach 

budynku (strefach) oraz oddzielnie na ka -

d  por  dnia i tygodnia. Dodatkowo zintegro-

wany sterownik Carrier Infinity dba  b dzie 

o w a ciw  wentylacj , wilgotno  powietrza 

oraz stan techniczny urz dze .

Funkcje dodatkowe
Ogrzewanie nadmuchowe mo na wyposa y

w szereg dodatkowych opcji, które uczyni

dom wygodniejszym i zdrowszym. Do najbar-

dziej cenionych nale  centralne nawil acze 

powietrza oraz filtry elektroniczne. Nawil acz 

powietrza to urz dzenie, które nie pozwo-

li, aby podczas sezonu grzewczego wilgotno

w domu spad a poni ej zaprogramowanej war-

to ci. Odpowiednia wilgotno  powietrza jest 

bardzo wa na dla zdrowia i samopoczucia do-

mowników, a zw aszcza dzieci. Filtr elektro-

niczny odpowiada za utrzymanie w a ciwej 

czysto ci powietrza przy jednoczesnym jego 

jonizowaniu. Skuteczno  tego typu filtrów 

jest bardzo wysoka, zatrzymuj  one

95% wszystkich zanieczyszcze  o wielko-

ci powy ej jednego mikrona, m.in. py ki ro-

lin, wirusy i bakterie itp. Wi cej informacji 

na temat ogrzewania nadmuchowego znajd

Pa stwo na stronach internetowych polskiego 

dystrybutora www.polskikomfort.pl

W dzisiejszych czasach, gdy koszty utrzymania nieruchomo ci stale 

rosn , inwestorzy staj  si  coraz bardziej zainteresowani rozwi zania-

mi, które zapewni  w ich domu mo liwie najni sze koszty ogrzewania 

i ch odzenia.
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 1. Kondensacyjny piec nadmuchowy Carrier Infinity 96.

 2.  Filtr (jonizator) eliminuj cy wszelkie 

zanieczyszczenia powietrza takie jak kurz, 

py ki ro lin itp.

 3.  Nawil acz powietrza z p ynn

regulacj  wilgotno ci.

 4.  Sterownik Infinity kontroluj cy 

wszystkie funkcje systemu 

z mo liwo ci  programowania 

w trybie dobowo-tygodniowym.

 5.  Przepustnice strefowej regulacji 

temperatury.

 6.  Agregat ch odniczy zestawu 

klimatyzacji z funkcj

pompy ciep a.

 7. Ch odnica zestawu klimatyzacji.

 8. Czerpnia zewn trzna zapewniaj ca sta y i kontrolowany nap yw wie ego powietrza.

 9.  Kana y nawiewne wykonane w specjalnej technologii gwarantuj cej bardzo cichy przesy

powietrza przy jednoczesnej izolacji termicznej.

10. Kana  powietrza powrotnego (recyrkulacyjnego).
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