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VE KAZANAN....
CARRIER AQUASNAP
PURON

2005 H&V News jürisi, AquaSnap Puron’u "havalandýrma tasarýmýný geliþtirici bir adým" olarak kabul etti.
Jüri, doðrudan serbest genleþmeli soðutmanýn pakete dahil edilmesi, endüstrinin önde gelenlerinden
bekleneceði gibi, "öncülük" olarak nitelendirildi ve ayrýca standart bir üründe termosifon teknolojisinin
yaratýcý kullanýmýný övdü. Termosifon teknolojisi, soðutma grubunun en soðuk noktasýna (kýþ döneminde
bataryalara) soðutucu akýþkanýn doðal gidiþinin avantajýný kullanan bir serbest soðutma opsiyonudur.

AquaSnap konseptinin kalbi, boyut sýkýntýsý olmadan hidronik modülün entegrasyonudur. Kompakt
boyutlardaki tasarýmýn içerisine, tüm pompalar, valfler, genleþme tanklarý ve diðer hidronik aksesuarlar
fabrikada entegre edilmiþtir.

Yeni kompresör teknolojisi, Carrier AquaSnap Puron’un 190-760 kW aralýðýnda enerji verimli, ozon
tüketmeyen soðutucu akýþkan R410A kullanmasýna olanak saðlýyor.

Hava koþullandýrma alanýnda haftalýk yayýnlanan H&V News, Ýngiltere’nin bu alanda en büyük tirajlý ticari
magazinidir. Bu yayýnýn ödülleri endüstrinin en prestijli ödülleridir. Carrier’e verilen ödül, U.K. Carrier
Ticari Direktörü Richard Ward’a törenle verildi.

“TÜRK LOKUMU”

yeni soðutma grubunun tanýtýldýðý  en son topluluk Ýstanbul, Türkiye’de
danýþman,müteahhit ve ticari basýn mensuplarýndan oluþan 450 kiþilik
bir grup oldu. Misafirler, Genel Müdür Önder Þahin tarafýndan karþýlandý.
“Önder Þahin, bu yeni ürün gamýnýn çevresel faydalarýnýn yanýsýra
hastanelerde kullanýmýný ideal yapan, düþük çalýþma gürültü
seviyelerini özellikle vurguladý. Önder Þahin ayrýca dinleyenleri, Alarko
Carrier’ýn etkileyici ihracat verileri ve þirketin Türk ekonomisine
katkýlarýyla ilgili en son geliþmelerden haberdar etti.

“Türk Tesisat Mühendisleri Demeði Baþkaný Hüseyin Erdem, bir
teþekkür konuþmasý yaparak, hem kalite hem de enerji verimliliði
açýsýndan AquaSnap Puron ürün gamýný herkesin önünde onayladý”.
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Carrier’ýn AquaSnap Puron Su
Soðutma Grubu "2005 H&V
News Yýlýn Havalandýrma Ürünü
Ödülü"nü kazandý

AQUASNAP TÜRKÝYE’DE DE ÝLGÝ GÖRÜYOR
10 Mart 2005 günü Türkiye hava koþullandýrma sektörüne, "Yeni Bir Yýldýz Doðuyor" sloganýyla Swiss
Otel’de yapýlan bir toplantýyla tanýtýlan AquaSnap Puron su soðutma grubu sektörün ilgisini çekti.

AquaSnap’ýn Avrupa tanýtýmý 8 Ekim 2004 tarihinde Nice kentinde yapýlmýþ ve bu toplantýya Carrier’ýn
EMEA bölgesindeki ülkelerden temsilcileri katýlmýþtý. Toplantýnýn sonunda her ülke temsilcisinden 2005
yýlý için AquaSnap satýþ taahhütü istenmiþ ve Alarko Carrier yýllýk satýþ tahminini 15 olarak belirtmiþti.

Haziran ayý sonu satýþ verilerine göre Alarko Carrier toplantýda açýkladýðý Türkiye AquaSnap satýþ tahminini
katladý. Aquasnap müþterileri arasýnda Rixos Hotel, Dünya Göz Hastanesi, Lyra Otel, Deva Ýlaç, Bayer,
Florance Nightingale, Adli Týp Merkezi, Lider Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Agora Týp Merkezi, Elyaf Matbaasý gibi kamusal ve ticari kurum ve kuruluþlar yer alýyor.
Aynca yurt dýþýnda da Kazakistan, Rusya ve Irak’a AquaSnap gönderildi.

Bu durumu deðerlendiren Alarko Carrier Pazarlama Þube Müdürü Hýrant Kalataþ, “Evet, AquaSnap
tahminimizde yanýldýk ve bundan dolayý çok mutluyuz” dedi.

Carrier’ýn EMEA (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) bölgesi yayýn organý e-communicator’ýn
Haziran 2005 sayýsýnda "Türk Lokumu" baþlýðý altýnda, AquaSnap’ýn 10 Mart 2005
günü yapýlan Türkiye tanýtým toplantýsýna yer verildi.

Haberde þunlar belirtiliyor; "AquaSnap su soðutma grubu sektörün ilgisini çekti.
AquaSnap Puron tanýtým dalgasý Avrupa, Orta Doðu ve Afrika’da hýz kazanýyor. Bu

AQUASNAP PURON: Yeni Seri
Kyoto Sözleþmesine Uygun Büyük

Kapasiteli Su Soðutma Grubu
www.alarko-carrier.com.tr

R410A HAKKINDA YARARLI BILGILER

Teknik Bülten No 4: “Paket Tip Su
Soðutma Gruplarýnda R410A Kullanýmý”
Teknik Bülten No 5: “Yeni Ticari Hava
Koþullandýrma Cihazlarýnda R-22’nin
Yerine Kullanýlabilecek Çevre Koruma
Açýsýndan Güvenilir Yüksek Verimli Bir
Soðutucu Akýþkaný: PURON R410A”,
www.alarko-carrier.com.tr

-

Sayýn Okurumuz,

Bu bültenle, çalýþma alanýmýzla ve  Alarko
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ilgilendirdiðini düþündüðümüz haberleri
sizlerle paylaþmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düþünceleriniz bizler
için yol gösterici olacaktýr. Haberleþme
adresimiz aþaðýda verilmiþtir.
Yararlý görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanýzdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanýz, zamanýnýzý
gereksiz yere almak istemiyoruz, adresi-
nizin silinmesi için bu sütunun altýndaki e-
posta adresimize týklamanýz yeterlidir.
Saygýlarýmýzla.

Puron ve HFC407C- Uygulama Esaslarý-

CARRIER HAVA KOÞULLANDIRMA
SÝSTEM TASARIMI - Cilt 1

Kitap teknik eðitim gören öðrencilere,
öðretim üyelerine ve mühendislere ücretsiz
gönderiliyor. www.alarko-carrier.com.tr
adresinden kitap isteyebilir ve Alarko
Carrier yayýnlarýna abone olabilirsiniz.
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Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardýmcýsý Ýsmet Gencer ile Ýstanbul Þube
Müdürü Ýbrahim Biner, Müdür Yardýmcýsý Ali Fuat Kolaçan ve Ýþ Geliþtirme
Müdürü Necdet Daðdemir bir grup mühendislik firma temsilcisi ile birlikte 11-
15 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda Ýngiltere TROX fabrikasýný ziyaret ettiler.

Geziye mühendislik firmalarýndan Erdinç Boz (Boz Mühendislik), Hasan Özoðul
(Dinamik Proje), Mehmet Emin Akay (Dizayn Group), Ýbrahim Zeki Aksu
(Elmak), Uður Ýþgören (Foster Whelleer Bimaþ), Baycan Sunaç (Genel
Mühendislik), Ersin Gürdal (Gürdal Mühendislik), Nermin Köroðlu (Setta),
Ümit Türkdoðan (SPI), Sabit Cevat Tanrýöver (Tanrýöver Mühendislik), Taner
Özkaynak (Tetisan), Kirkor Boyacýoðlu (Tokar) katýldýlar.

Trox fabrikasýnda ziyaretçilere Trox’un geliþtirdiði son ürünlerden yeni kuþak
"Multi-Service Chilled Beams- MSCBs” tanýtýldý. Fevkalade estetik ve iþlevsel
bir ürün olan MSCBs, özellikle proje firma temsilcilerinin ilgisini çekti.

Ziyaret daha sonra Londra’da geziyle sona erdi. Geziye katýlan Ýsmet Gencer
izlenimlerini þöyle açýkladý: "TROX firmasýna yaptýðýmýz ziyaretin ateþleyicisi
MONAKO CANNES’da yapýlan uluslararasý HVAC fuarýnýn gazetesi oldu. TROX
bu fuarda yatýrýmcýlara, mimarlara ve tesisatçýlara ‘Multi-Service Chilled
Beams’ ürünlerini tanýtmýþtý. Fuara ülkemizden iki mimarlýk þirketi katýlmýþtý.
TROX, mühendislik birikimini kattýðý ürünleriyle, danýþman ve tasarýmcýlarýn
tartýþmasýz tercih ettikleri tek üründür. Ülkemizde en çok bilinen büyük
alýþveriþ merkezleri, ofis binalarý, hastaneler gibi önemli yapýlarýn hemen
%80-90’ý TROX ürünleriyle donanmýþ olmasý da bunun en önemli kanýtýdýr.
Öteden beri TROX’a planladýðýmýz ziyaret için yeni ürünleri tanýmak ihtiyacý
bir neden oldu. Sektörde ilk yurtdýþý teknik ziyaret, Alarko tarafýndan 1990’lý
yýllarýn baþýnda TROX Almanya’ya gerçekleþtirilmiþti. Çok verimli geçen,
çok iyi organize olmuþ bu teknik ziyaret, katýlanlar tarafýndan hala övgüyle
anýlmaktadýr. Daha önce teknik gezi düzenlemediðimiz TROX Ýngiltere iyi
bir seçim oldu. Bunun yanýnda TROX Ýngiltere’nin gezilebilecek önemli sayýda
uygulamasýný görme olanaðý da seçimde etkili oldu. TROX firmasý baþta
Genel Müdürü olmak üzere her kademedeki çalýþanlarýn gösterdikleri benzersiz
konukseverlik ve yakýnlýk, anýlarda kalacak olumlu izlenimlerdi. TROX ve bu
teknik geziyi düzenleyen arkadaþlarýmýzýn özenli çalýþmasýyla, yine övgüyle
anýlacak çok baþarýlý bir ziyareti gerçekleþtirdik”.

ÝNGÝLTERE TROX
FABRÝKASI ve TASARIM
MERKEZÝ’NDE
ÝNCELEME GEZÝSÝ
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TROX’DAN BÝR ÝLK
Susturucularda Hijyenik Tasarým
TROX, hava koþullandýrma ve havalandýrma sistemlerinde ilk kez
VDI6022 standartýna uygun olarak gerçek hijyenik koþullarý
gerçekletirdi. Kaya ve camyünü kullanýlan ses yutucu ve
susturucularda VDI6022 Bölüm 1+3’e göre tatmin edici sonuçlar
alýndý. Bütün ses yutucu ve susturucular ILH (Institut für Lufthygiene,
Berlin) tarafýndan test edildi ve sertifikalandýrýldý.

Bir ortamdaki hava saðlýksýzsa ve kokuyorsa bunun ortamdan ya
da hava koþullandýrma / havalandýrma cihazlarýndan kaynaklanan
nedenleri olabilir. Tüm havalandýrma ve hava koþullandýrma
sistemleri, eðer havasý koþullandýrýlan bölgede saðlýk bakýmýndan
zararlý mikroorganizmalarýn ve maddelerin üremesi için uygun
ortam saðlayacak malzemelerden yapýlmýþsa havanýn saðlýksýz ve
kötü kokmasýna neden olabilir. Bunun için havalandýrma ve hava
koþullandýrma cihaz ve sistemlerde ortam havasýnýn bozulmasýna
neden olabilecek malzemeler kullanýlmamalýdýr.

TROX, 1 Aðustos 2005 tarihinde özel hijyenik tasarýmlý ses yutucu
ve susturucularla ilgili broþürlerin yayýnlanacaðýný açýkladý.

Bu baðlamda VDI 6002’ye göre sertifikalandýrýlan MSA / MKA ve
XSA / XKA tipi ses yutucu ve susturuculara ait teknik dokümanlara
http://www.troxtechnik.com adresinden eriþmek mümkün. (26
Temmuz 2005)

Geziye katýlanlar (soldan saða); Kirkor
Boyacýoðlu, Ýbrahim Biner, Ian Woodroofe
(TROX), Taner Özkaynak, Ýsmet Gencer,
Necdet Daðdemir, Nermin Köroðlu, Mehmet
Emin Akay, Erdinç Boz, Ümit Türkdoðan, Uður
Ýþgören, Hasan Özoðul, Ersin Gürdal, Ýbrahim
Zeki Aksu, Cevat Tanrýöver,  Baycan Sunaç

Alarko Carrier mühendisleri ve bir grup
mühendislik firmasý temsilcisi Trox’un Ýngiltere
fabrikasýný gezdiler ve tasarým merkezinde
geliþtirilen son ürünlerden "Multi-Service
Chilled Beams- MSCBs” incelediler.

Ýlk kez mimarlar tarafýndan
tasarlanan, soðutma ve ýsýtma
bataryalarýnýn yaný sýra, ses, elektrik,
veri ve bina yönetim kablolarý, aydýn-
latma, yangýn söndürme, duman
sensörü, PIR dedektörü, taze hava vb
gibi tüm bina hizmetlerini bünyesinde
toplayan ve asma tavaný ortadan
kaldýran yeni kuþak bir ürün. Deðiþik
tavan ve bina yüzeylerine göre
estetik ve iþlevsel olarak özel üretim.
Ekonomik doðal ýsýl soðutma.
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ÇOK-KULLANIMLI SOÐUK KÝRÝÞ
“TROX- Multi-Service Chilled Beams”

e-Teknik Bülten’i hazýrlanýyor


