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ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr 
adresinden abone olabilir, eski sayılarına 
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko 
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu 
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler 
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme ad-
resimiz aşağıda verilmiştir. 
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde 
duyurmanızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı gerek-
siz yere almak istemiyoruz, adresinizin 
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta 
adresimize tıklamanız yeterlidir. 
Saygılarımızla.

50AZ/UZ PAKET TİP ÇATI KLİMALARI
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Ürün Seçim Verileri >>

Uygulama, Montal, İşletme, Bakım >>

Ürün Sunumu >>

Pro-Dialog Kontrolör >>

50AZ/UZ PAKET TİP ÇATI KLİMALARI

50AZ/UZ paket tip çatı klimaları Alarko 
Carrier Gebze Ana Üretim Tesisleri’nde, 
Carrier’in EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika) bölgesel pazarı için üretiliyor. 
Cihazın tasarımı için, 2001 yılında, Carrier 
EMEA Pazarlama Direktörlüğü, Carrier 
İspanya ve Alarko Carrier Pazarlama ve 
Ar-Ge bölümlerinden oluşturulan bir proje 
grubu ile başlandı. Geliştirme çalışmaları 
Alarko Carrier Gebze Ana Üretim Tesisleri 
Ar-Ge bölümünde gerçekleştirildi. 

2005 Çatı Klimalarının Yılı Oldu
Gebze Tesisleri’nde üretilen Carrier 50AZ/UZ Çatı Klimaları sektöründe 
bir ilki başararak sınırlarımızı aştı, 22 ülkeye ve Çin’e kadar ulaştı.
Erkan TUNCAY 
(Çatı Klimaları Ürün Yöneticisi)

Nisan 2004 yılında gerçekleştirdiğimiz 
ürün lansmanı ile başlayan çatı kliması 
imalatımız, bir buçuk yılını geçti. Carrier’ın 
Avrupa-Orta Doğu-Afrika (EMEA) bölge-
sine yönelik ürettiğimiz çatı klimalarımız 
sektöründe bir ilki başararak bu sınırları 
aştı ve Çin’e ulaştı.
Avrupa Topluluğu yolunda hızla ilerleyen 
Türkiye’nin önünde her zaman bir engel 
olarak görülen “Made in Turkey” dam-
gası, ürettiğimiz klimaların kalitesi ve 
sağladığı müşteri memnuniyeti ile bölge-
mizdeki ülkelerde bir engel olmaktan çıktı. 
Ürünümüzün kalitesine ve ülkemize olan 
güven hızla artıyor. Bunun en iyi göstergesi 
de ihracatta yakaladığımız başarıdır. 

Devamı Sayfa 2’de >>>

Kondenser ve evaporatör kanatlar› ön ifllem
uygulanarak korozyona dayan›kl›¤› artt›r›lm›fl

Carrier’ın Türkiye’deki tesisinde üretim 
kapasitesinin artırılması, Carrier’ın 20 
sene önce hakim olduğu bir alan olan 
çatı tipi paket klima pazarına geri dön-
mesini sağladı. Yeni ürün, 7 kW ve 120 

Hava koşullandırma sektörünün önemli 
dergilerinden ACR News’ta (Aralık 2005) 
Carrier ve çatı tipi klima üretimini konu 
alan haberi aşağıda yayımlıyoruz.

Carrier Çatı Tipi Paket 
Klimalara Döndü

kW kapasite aralığındaki modelleri ile İngiltere’de süpermarket ve dükkan-
larda bulunan eski Carrier çatı tipi ünitelerinin yerine doğrudan kullanılabilecek özellikte. Gazlı 
modeller yeni yılda tanıtılacak. Isı pompalı rooftoplar ile hem mağaza ünitelerinin hem de komple 
alışveriş merkezlerinin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları karşılanabiliyor. Tüm modellerde R407C ve 
R410A kullanıyor. Böylece eski tesisin boru bağlantılarını değiştirmeden ya da atmadan, çatı veya 
tesis kurulumunu yapmadan R22’den kurtulmak mümkün olabiliyor.
Ürünlerde scroll kompresör kullanıyor. Elektrikli ısıtıcılar, sıcak su bataryaları, güç egzostu, yüksek 
verimlilik filtreleri, yüksek statik basınç transmisyonu, termostatik veya entalpik ekonomizer ve çatı 
kaidesi aksesuar olarak sağlanabiliyor. Yeni modelde Carrier’ın Pro-Dialog mikroişlemci kontrolü 
kullanılıyor. Tam buz çözülmesi için patentli bir defrost sistemi ve doğru soğutucu akış kontrol ve 
optimal çalışma için Carrier ölçme sistemi kullanılıyor. Bir ekonomizer sistemi ile serbest soğutma 
sağlanıyor.
Carrier’ın en son açık protokol 3V kontrolü, bu sabit hava hacim teknolojisine daha ekonomik 
değişken hava hacimleri sağlamak üzere dahil edilebilir. Carrier, bakım ve izlemeyi de içeren 
anahtar teslim proje yönetimi ve sistem yenileme servisi de sunuyor.
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ÇATI KLİMALARI SEÇİM 
PROGRAMI

>>>Sayfa 1’den

2005 Yılının Önemi
2000 yılında EMEA çatı kliması üretim merkezi olan İspanya’daki fabrikasının kapatıl-
ması ve Avrupa’da Freon 22 soğutucu akışkanı ile imalatın yasaklanması bölgemizde 
Carrier için bir üretim boşluğu yaratmış ve fabrikanın tekrar imalata geçtiği 2002 yılına 
kadar bu boşluk sürmüştü.
2002 yılından sonra Carrier adına imalat yapan ECO firması sadece imalatçı olmuş 
ve anlaşma gereği Ar-Ge yapmamıştı. Bu nedenle hızla ilerleyen teknolojiye ayak 
uyduracak ürünleri pazara sunamamıştı.
Alarko Carrier, Carrier İspanya ve Carrier Fransa’nın ortak projesi ve çalışmalarıyla yara-
tılan yeni klimalarımız günün gerektirdiği tüm kontrol ve güvenlik ihtiyaçları düşünülerek 
tasarlandı. Fakat, 2000-2004 yılları arasında yaşanan boşluk Avrupa pazarındaki bir 
çok Carrier satış ofisinin çatı kliması satışlarını olumsuz etkilemiş ve onları bu üründen 
soğutmuştu. Bir çok ülke bu ürünü satış portföyünden çıkartmıştı.
Bu ortamda 2004 yılının 2. çeyreği ve 2005 yılı ürünün Carrier içerisinde tekrar algı-
lanması ve satışı açısından çok önem kazanmıştı. 

2006 Yılına Hızlı Başlangıç
22 farklı ülkeden gelen siparişler bize ürünün tekrar fark edildiğini ve satış ofislerinin 
ürünü satmaya istekli olduğunu gösteriyor. Satışlarımızda İngiltere, BAE, Çin, İtalya, 
Polonya ve Yunanistan başı çekiyor. 
2006 yılında ısı pompalı serisinin tamamlanması ve yeni gaz yakmalı çatı klimasının 
pazara sunulması ile ürün gamımız tamamlanacak ve satışlarımızda hızlı bir artış 
sağlanacaktır.
Tüm Türkiye’de doğalgaz’ın yaygınlaşması, gaz yakmalı çatı klimalarımızın satışına 
olumlu bir ivme sağlayacaktır. Bu ivme ve ihracat ile birlikte çatı klimalarında hareketli 
bir yıl bekliyoruz.

Olimpiyatların Yıldızı
2004 yılında Yunanistan’da yapılan olimpiyatların görünmeyen yıldızı Carrier’dı. Carrier, 
Olimpiyat Köyü ile Sağlık ve Eğitim birimlerinin, Tenis, Atıcılık ve Binicilik merkezlerinin, 
Pancretian Stadyumu’nun, Olimpik Komite ve Uluslararası Yayın Merkezi binalarının 
hava koşullandırılmasını yapmış ve otuzun üzerinde çatı kliması kullanmıştı. 2005 yılında 
İzmir‘de gerçekleştirilen Üniversite Oyunları projeleri için yapılan altmışın üzerinde çatı 
kliması satışı da Alarko Carrier için bir gurur kaynağıdır. 

Alarko Carrier Gebze Üretim Tesisleri’nde üretilen 
50AZ/UZ Çatı Klimaları’nın ACST şubeleri veya 
müşterileri tarafından daha kolay olarak seçile-
bilmesi ve teklif verilebilmesi amacıyla hazırlandı. 
Program  İngilizce, Almanca, İspanyolca, Türkçe 
(sadece raporlama), İtalyanca, Fransızca ve 
Hollandaca olmak üzere 7 farklı dilde ve 4 ara 
yüzden oluşturuldu.
1. Arayüz: Proje bilgileri girişi. Kullanıcı seçim 
yaptığı proje adını ve proje hedef adını bu ara-
yüzde girer.
2. Arayüz: Model seçimi. Kullanıcı burada cihaz 
tipi (sadece soğutma veya ısı pompası), istenen 
toplam kapasite, hissedilir kapasite, hava debisi, 
iç ortam yaz-kış koşulları, vb bilgileri girerek iste-
ğine en uygun cihaz tipini belirler. Seçim yapacak 
kişi kapasite girişinde kW, kcal/h, btu/h veya ton 
birimleri ile hava debisini l/s, m3/h veya m3/s 
birimlerinden istediğini kullanabilir.
3. Arayüz: Bu arayüzde kullanıcı seçtiği cihaza 
uygun cihazla birlikte kullanılacak opsiyon ve akse-
suarları belirler. Aşağıdaki opsiyon ve aksesuarları 
seçmek mümkündür. 
Ekonomizör – Entalpik; Ekonomizör – Termostatik; 
Karter Isıtıcısı; Elektrikli ısıtıcı;3-yollu vanalı sıcak 
su bataryası; Kirli filtre alarmı; Yüksek-verimli filt-
reler; İlave ortam sıcaklık sensörü; Kayar damper; 
Manuel Dış Hava Damperi; Hava Akış Anahtarı; 
Barometrik Egzost; Yüksek Statik Basınç Tahriği; 
Düşük Statik Basınç Tahriği; Gelişmiş kullanıcı 
arayüzü opsiyonlarından ve Önden üfleme çatı 
montaj kaidesi; Dikey üfleme çatı kaidesi; Boyuna 
ayarlanabilir çatı montaj kaidesi, dikey üfleme; 
Çapraz ayarlanabilir çatı montaj kaidesi, dikey 
üfleme; Hava dönüş fanı; Güç egzostu; Duman 
dedektörü; Termostat- Programlanabilir TSTAT; 
Termostat- Programlanamaz TSTAT; İç ortam hava 
kalite sensörü (IAQ); Room-mate oda kontrolcü 
aksesuarlarından seçmek mümkündür.
4. Arayüz: İstenen ve buna karşı seçilen cihazın 
performans verilerinin sergilendiği ve mukayase 
edilebildiği arayüzdür. Bu arayüzde kullanıcı 
seçiminin son kontrolünü yapabilir.
Son derece kullanıcı dostu olarak ACST tarafından 
geliştirilen seçim programına, www.alarko-carrier.
com.tr adresindeki “Seçim programı”ndan ulaşıla-
bilir ve kurulabilir. Seçim programını kullanabilmek 
için başvuru formunun doldurulması ve iletilmesin-
den sonra kullanıcıya bir kullanıcı adı ve parola 
verilir. İlk kurulumda bu kullanıcı adı ve parola 
girilerek program kullanılabilir.


