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ALARKO CARRIER TOSHIBA
BÝREYSEL KLÝMALARINI DA
SATMAYA BAÞLADI

ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayýlarýna
“Bültenler” baþlýðý altýndan eriþebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanýz týklayýnýz:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

Klimalar Ýçin Uzaktan Ýzleme Sistemleri
Hava koþullandýrma alanýnda ticari ve endüstriyel kullanýmlarda yalnýz geliþmiþ performans için deðil
ayný zamanda bakým giderlerinin azaltýlmasý ve enerji tasarrufu için de uzaktan izleme sisteminin
geliþtirilmesi doðrultusunda güçlü bir istek vardý. Toshiba Carrier’ýn geliþtirdiði uzaktan izleme sistemi,
herhangi bir yere konumlandýrýlabiliyor, internet teknolojisini kullanarak izleme merkezinden çok kolay
veri eriþimi ve yüksek veri analiz performansý saðlýyor.

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.

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.

Toshiba Türkiye’de yakýn zamana kadar sadece
bir elektronik sanayi devi olarak, özellikle dizüstü
bilgisayarlarýyla, televizyon ve elektronik
donanýmlarýyla tanýnýyordu. Oysa Toshiba, ayný
zamanda hava koþullandýrma alanýnda bir çok

Çoklu Hava Koþullandýrma Ýþletiminde Kontrol Sistemi
Çok sayýda hava koþullandýrýcý ile donatýlmýþ modern binalarda insanlar kendi odalarýný bireysel
olarak kontrol etmek isterler, böylece ihtiyaçlarýna göre yaptýklarý ince ayarlar ile en üst derecede
konfor  saðlayabilirler. Öte yandan, enerji tasarrufu ve kolay bakým gerekleri de mutlaka dikkate
alýnmalýdýr. Bu istekler ve gereklilikler ancak bu durumlar için geliþtirilmiþ kontrol sistemleri ile
karþýlanabilir. Bundan hareketle Toshiba Carrier, geleneksel kontrol sistemlerinin sekiz katý, 512
klimayý bireysel olarak kontrol yeteneðine sahip bir sistem geliþtirdi. Yeni sistem her klimanýn
çalýþma verilerini topluyor ve ethernet iletiþim aðý ve bölgesel saðlayýcýlar ile komutlarýný gönderiyor.
Çalýþan klimalarýn tümü Windows ile iþletilen dokunmatik bir ekranda görüntüleniyor.

TOSHIBA CARRIER’DAN...

ilki yaratan, ülkesi Japonya’da ve dünyada  öncü bir kuruluþtur. Toshiba Carrier ortaklýðý ile dünyanýn hava
koþullandýrma alanýnda en büyük kuruluþu oluþtu. Carrier özellikle ticari ve endüstriyel hava koþullandýrma
cihaz ve sistemlerinde dünyanýn 1 numarasýydý. Toshiba ise özellikle hafif ticari ve bireysel oda tipi
klimalar ile elektronik kontrol alanýnda geliþmiþti. Böylece birbirini tamamlayan ve tüm dünya pazarlarýnda
etkili olabilecek bir birliktelik kuruldu. Toshiba klimalarýnýn dünya üretimi Japonya (Fuji) ve Tayland’ta
(Bangkok) üç binden fazla çalýþaný olan fabrikalarda yapýlýyor. Toshiba Carrier 2005 yýlýnda Çin’in ikinci
büyük klima üreticisi olan Midea’ya ortak oldu. Toshiba Carrier’ýn Avrupa Ar-Ge ve eðitim merkezi
Ýngiltere’nin Plymouth kentinde. Alarko Carrier 2001 yýlýndan bu yana Toshiba VRF sistemlerini ve en
geliþmiþ ürünlerini Türkiye pazarýna sunuyor. Bu iþ ortaklýðý 2005 yýlýnda bireysel alanda da Toshiba’nýn
ürünlerinin tam seri olarak satýþýna baþlanmasýyla geliþti.

TOSHIBA’NIN TARÝHÝNDEN...

Ýlk taþýnabilir klimayý üretti.

Ýlk elektronik kontrollü hava koþullandýrma
cihazýný üretti.

Japonya’da ilk rotary kompresörü üretti.

Dünyada ilk inverter tipi kompresörü üretti ve inverter
teknolojisini ilk kez uyguladý.
Dünyada ilk inverter tipi oda klimasýný üretti.

Ýnverter teknolojisini tasarladý ve geliþtirdi.

“Hibrit Ýnverter ve “Twin Rotary” (ikiz dönel) kompre-
sör teknolojisiyle split klimalarda bir devrim yarattý.

Hava koþullandýrma alanýnda çalýþmaya baþladý ve
ilk klima fabrikasýný Fuji kentinde kurdu.
Dünyada ilk split klimayý üretti.

Ev tipi soðutucular için ilk hermetik kompresörü
geliþtirdi.
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1990 Toshiba Taylant’ýn Bangkok kenti yakýnýnda ikinci
klima üretim merkezini kurdu.
Dünyada ilk dijital ikiz kompresörü üretti.1993

1999 Toshiba Carrier Avrupa’daki Ar-Ge ve eðitim merkezini
Ýngitere’nin Plymouth kentindeki tesise taþýdý.

Ozon tabakasýna zarar vermeyen soðutucularla çalýþan
klima serisi üretti.
Hava koþullandýrma alanýnda Toshiba ve Carrier
ortaklýðý kuruldu.1999

1999

Ýleri inverter teknolojisine sahip 2 ve 3 borulu Super
Multi serisi ile VRF uygulamalarýnda bir devrim yarattý.

Super Multi-i VRF serisi Avrupa ile ayný anda Türkiye’de.

Dijital ve super dijital inverterli Super Modular Multi
VRF sistemleri Türkiye’de.

Ýleri teknolojili Toshiba RAS, RAV ve Daiseikai serileri
Türkiye’de... SUNUMUN TAMAMI ÝÇÝN >>>

Alarko Carrier, Toshiba ile iliþkilerini geniþleterek
bireysel ve hafif ticari klimalarýn da temsilciliðini aldý.

Toshiba VRF sistemleri Alarko Carrier güvencesiyle
ve deneyimiyle Türkiye’de.
Yeni kuþak VRF sistemi Modular Multi’yi geliþtirdi ve
piyasaya sundu.
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Toshiba Carrier Çin’in ikinci büyük klima üreticisi
MIDEA’ya ortak oldu.

Dünyada ilk dijital ikiz kompresörlü klimayý tasarladý
ve üretti.1993

Bu sene 130. kuruluþ yýldönümünü kutlayan Toshiba için Bkz. http://www.toshiba.co.jp

TOSHIBA YENÝ SERÝ SPLÝT
KLÝMALARI

Duvar Tipi - Inverterli RAS NKV-E
Duvar Tipi - RAS-Daisekai NKHD-E

Duvar Tipi - RAS UKHP
Konsol Tipi - RAS UFHP
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Pekin, Çin- Çin Devleti Çevre Koruma Kurulu
(SEPA) ve Carrier Þirketi, yeni baþlayan
Üçüncü Çin Ozon Tabakasý Koruma Ödülü için
katýlan ve seçilen etkinliklerin anlatýlacaðý
ortak bir basýn toplantýsý düzenleyeceklerini
duyurdular.
Ödül için baþvurmak isteyen kiþi ya da
kuruluþlarýn daha ayrýntýlý bilgi almak için
www.cn916.org adlý web sitesine bakmalarý
önerildi. Katýlým için son tarih 16 Aðustos
2005.
2003 yýlýnda kurulan SEPA, Çin'in ozon taba-
kasý korumasýna üstün katký saðlayabilmiþ kiþi
ya da kuruluþlara ödül verilmesini onaylar.
Ödülün sponsoru Carrier geçen iki yýl içinde
büyük baþarýlar elde etti.
Bugüne kadar ödülü kazananlar hükümet,
akademi ya da iklimlendirme, kimya ve ev
gereçleri üreten sanayi gibi farklý sektörlerden
gelmiþtir.
Beþ altýn ve bir özel altýn ödül, Dünya Ozon
Koruma Günü ile ayný zamana rastlayan 16
Eylül günü Shenzhen'de sahiplerine verile-
cektir.
Çevre korunmasýna yönelik güçlü taahütleri
ile Carrier, arka arkaya gelen üç yýl için yaptýðý
ödül sponsorluðuyla kendi katkýlarýný ve Çin'in
çevre korumasý için verilen uzun dönemli
taahütlerini de açýk bir dille anlatýr.
Carrier'in Hükümet ve Uluslararasý Ýliþkilerden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý John Mandyck,
"ozonun korunmasýna yönelik ihtiyacýn artarak
farkedilmesini saðlayan SEPA'nýn içinde yer
almaktan onur duyuyoruz ve farklýlýk getiren
tüm kiþi ve kuruluþ liderlerini kutluyoruz.
SEPA ile yakýn çalýþarak Çin'in ozon tabakasý
ve çevresel koruma için inisiyatifini
hýzlandýrmayý ve daha fazla geniþletmeye söz
verdik" dedi.
Carrier, olabildiðince erken,1994 yýlýnda
ürünlerinden ozon-tüketen soðutucularý
kullanýmdan kaldýran dünyanýn ilk hava
koþullandýrma þirketidir.
Çevre dostu teknolojileri ve en geliþmiþ
ürünleri üreten Carrier ayný zamanda, Çin'in
hava koþullandýrma endüstrisinde ozonu
tüketmeyen soðutucu kullanýmýný özendirmek
için Çin'de bir dizi seminer programlarý
baþlattý.
17 Haziran 2005

Üçüncü Çin Ozon Tabakasýný
Koruma Ödülü

Carrier Ýtalya mühendisleri,
Carrier Ecat yazýlýmýný kulla-
narak Avrupa'nýn en büyük
modern kilisesi için ýsýtma ve
soðutma cihazlarýnýn özelliklerini
geliþtirdiler, enerji verimini
artýrarak tasarruf edilmesini
saðladýlar.
Ýtalya'nýn güneyinde küçük bir
kasaba olan San Giovanni
Rotondo'da bulunan ve son
dönemlerde azizlik mertebesine
yükseltilen Capuchin Rahibi
Peder Pio'nun mezarýnýn bulun-
duðu bazilikayý her yýl yaklaþýk 8
milyon kiþi ziyaret ediyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MODERN KÝLÝSESÝNDE CARRIER ÇÖZÜMÜ

Kilise, ana sunaktan yayýlan 21 taþ kemerden oluþan kubbesiyle 7.200oturma kapasitesine
sahiptir. Kilise kompleksi iklimlendirme açýsýndan çok karmaþýk özelliklere taþýmaktadýr.
Sistem, yaz aylarýnda çok yüksek sýcaklýk yüklerini karþýlamak durumundadýr. Ýtalya'nýn
güneyinde Adriyatik denizine bakan bir burun üzerindeki kasabanýn konumu nedeniyle kýþýn
çok az ziyaretçi olur. Bu nedenle ýsýtma miktarý bu kadar geniþ alanlar için genelde düþük olur
ve belli bölgelere yoðunlaþtýrýlýr.
Carrier Global Su Soðutma Ünitesi Seçimi
Ýlk orijinal teklifte kiliseye 3 ýsý pompasý yerleþtirilmesi önerilmiþti. Fakat, Carrier Ýtalya'nýn
mühendisleri, her alandaki ýsýtma ve soðutma yüklerinin en doðru dengesini saptayarak tüm
yýl boyunca ortaya çýkan koþullarýn karmaþýk elektronik bir simülasyonunu üretmek için
Carrier Ecat 2 yazýlýmýný kullandýlar.
Sonucu analiz ederek, biri
%50 ýsý geri dönüþüm
modüllü olmak üzere 3
Global Chiller kurulmasýný
planladýlar.
Optimum esneklik için
havalandýrma üniteleri, fan
coiller ve hatta zemin içi
borulama sistem devresi
yardýmýyla 21 farklý devreye
soðutulmuþ su saðladýlar.
Carrier Ýtalya takýmýný
karmaþýk bir uygulamada
en yüksek enerji verimli
çözümü bulduklarý için
kutluyoruz.

Hazýrlayan: Funda DOÐRU
(EDM) Carrier Global Su Soðutma Gruplarý


