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ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
- Haber
Bu bültenlere 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.

ALARKO – TECHEM 
Isı Giderleri Paylaşım Sistemi 

Merkezi Isınmada Yeni Dönem
Alarko Carrier, merkezi ısıtma sistemlerinde her dairede ne kadar ısı 
kullanıldığını belirleyen ‘ısı payölçer’ cihazları üreten Alman Techem fir-
masıyla işbirliğine girdi. Herkesin harcadığı kadar ödemesini sağlayan 
ısı gider paylaşımının Enerji Verimliliği Yasası’yla zorunlu hale gelmesi 
sonrasında Türkiye’de bu cihazlar için yeni bir pazar oluştuğu belirtildi.

Alarko Carrier ile sektöründe dünya lideri olan Techem, enerjinin verimli kullanılmasına ve doğal 
kaynakların korunmasına katkıda bulunacak önemli bir işbirliğine imza attı. Alarko-Techem ısı 
giderleri paylaşım hizmetleriyle, merkezi sistemli daireler istediği kadar ısınıp, ısındığı kadar fatura 
ödeyecek. 

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, 
Türkiye’de merkezi sistemle ısınan ve doğalgaz kullanan hane sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu 
ve bir o kadar da işyeri bulunduğunu, bu nedenle pazarın gelecek vaat ettiğini söyledi.

ALARKO Panel Radyatörleri 

Soldan sağa: Alarko Carrier Bayilik Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, Alarko Carrrier Genel 
Müdürü Önder Şahin, Techem Batı Avrupa Bölge Direktörü Günter Weiss, Techem Türkiye Genel Müdürü Orhan Altun.



Alarko-Techem’in ısı gider paylaşım hizmetlerinin, hanelere ait 
ısı tüketim değerlerini, insan müdahalesinden uzak, hatasız ve 
uzaktan radyo frekanslı okuma olanağı sağladığını belirten Ön-
der Şahin, şöyle konuştu: 

“Isı kullanımında elektrik ve su sayacına benzer bir sistem sunu-
yoruz. Apartmanda ortak kazan yanacak ancak herkes kullan-
dığı ısı kadar para ödeyecek. Isı gider paylaşımında daireler, 
metrekareye göre değil harcadığı yakıt miktarına göre değerlen-
dirilecek. Böylece, kullanıcılar, %30’a yakın tasarruf edecek.”

Türkiye’deki Potansiyel Çok Yüksek

Isı gider paylaşımında 55 yıllık bir tecrübeleri olduğunu ve Rus-
ya’dan Çin’e, Brezilya’dan Avrupa ülkelerine 25’ten fazla ülkede 
hizmet verdiklerini belirten Techem Batı Avrupa Bölge Direktörü 
Günter Weiss, “Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olan 
Türkiye’de, Alarko Carrier ile işbirliği içinde olmaktan ve güçleri-
mizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de her yıl 
600.000’den fazla yeni konut yapılıyor. Yani her yıl Alman-
ya’dan 3 kat fazla konut inşa ediyor. Bu nedenle Türkiye’deki 
pazar potansiyeli çok yüksek. İki yıl önce girdiğimiz Türkiye paza-
rında hedefimiz 20 bin konuta cihaz satabilmekti, bunun yarısını 
gerçekleştirdik. Alarko Carrier ile yapılan işbirliği ile 2010 yılın-
da 20 bin konuta daha ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin Yıllık Kazancı 1 Milyar Dolar Olacak

Isı gider paylaşımı hizmeti ile ilgili bilgi veren Alarko Carrier Dış 
Atölyeler Müdürü Aclan Karaman ise, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 
17,8 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı gerçekleştirdiğini ve ithal 
edilen doğalgazın %21’nin ısıtma için kullanıldığını belirtti. Ka-
raman, sistemle önemli miktarda tasarruf edileceğini, Türkiye’nin 
yıllık kazancının yaklaşık 1 milyar dolar olacağını söyledi.

Alarko - Techem Isı Pay Ölçer Hizmet Sistemi Na-
sıl İşliyor?
Isı payölçer sistemi, 1981 yılından bu yana Almanya’da 
1993 yılından bu yana ise Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. 
Sistemde radyatörlerdeki klasik vanaların yerine sıcaklık aya-
rı yapabilen termostatik vanalar takılıyor. Isı payölçer cihazı 
ise peteğin üzerine monte ediliyor. 
Termostatik vananın üzerindeki sensorlar odanın sıcaklığı-
nı ölçüyor ve istenilen derece yakalandığında, radyatöre 
giden sıcak su otomatik olarak kesiliyor. Pay ölçer ise ne 
kadar harcama yapıldığı bilgilerini depoluyor. Sistemle is-
tenilen oda istenilen sıcaklığa ayarlanabiliyor. Ancak Mayıs 
2007’de çıkan Enerji Verimliliği Yasası gereği hazırlanan 
yönetmeliğe göre bir odanın sıcaklığı 15 derecenin altına 
düşürülemiyor. Sistem, sıcaklığın 15 derecenin altına düşü-
rülmesi halinde bilgi veriyor.
Sistem monte edildikten sonra Alarko-Techem çalışanları, 
her ay binaya yakın bir yere gelip evin içine girmeden, radyo 
frekanslı okuma cihazları ile her dairenin harcama bilgilerini 
alıyor. Gelen fatura buradan toplanan bilgiler ışığında de-
ğerlendiriliyor ve her daireye ayrı bir döküm gönderiliyor.


