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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.

TECNAIR H Serisi 
Paket Hijyenik 

Ameliyathane Klimaları

Alarko Carrier, “Avrupa Standartlarına 
göre Hastane Klimatizasyonunda 
Yenilikçi Gelişmeler” konulu seminer 
düzenledi

Alarko Carrier, “Avrupa Standartlarına göre Hastane Klimatizasyonunda 
Yenilikçi Gelişmeler” konulu seminer düzenledi. Avrupa Birliği ve İtalya 
Hijyen Komisyonu Üyesi Alberto Monti tarafından verilen seminer, 18 
Mart Çarşamba günü Swissotel Grand Efes İzmir’de gerçekleştirildi.

TECNAIR H serisi Pa-
ket Hijyenik Ameliya-
thane Klimaları, her 
türlü %100 taze hava 
veya karışım havası 
koşullandırmaları için 
tasarlanmıştır. Ref-
erans ortama göre 
odadaki yüksek veya 
alçak basıncı kontrol 

Avrupa Birliği ve İtalya Hijyen Komisyonu Üyesi Alberto Monti,  hastanelerde en önemli alanların 
hijyenik alanlar ve bu hijyenik alanlar içerisinde de özellikle ameliyathaneler olduğunu söyledi. 
Dünyada ilerleyen teknoloji ile birlikte hijyenik alanlarda da standartların yükseldiğini belirtti. 

Özellikle ameliyathaneler günden güne daha karmaşık cihazlarla donatıldığını ve daha pahalı be-
dellere mal olduğunu belirtti. Bu maliyetlerin yanında klima sisteminin önemi ile mukayese edildi-
ğinde bedelinin çok düşük kaldığını belirtti.  

Alarko Carrier Sistem Satışları Grup Koordinatör Yardımcısı İbrahim Biner, “Has-
tanelerde hijyenik şartların sağlanması önem taşıyor”
Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik şartların sağlanmasının da son derece önemli oldu-
ğunu belirten Alarko Carrier Sistem Satışları Grup Koordinatör Yardımcısı İbrahim Biner, “Hastane 
kliması uygulamaları, insan hayatı üzerindeki etkileri nedeniyle konfor klimasından çok farklı bir iş. 

•Direkt genleflmeli bataryal›: OHA serileri

•Sulu bataryal›: OHU serileri

TECNAIR LB

Lifeline

H Serisi Paket Hijyenik
Ameliyathane Klimalar›

edebilen dinamik sisteme sahiptir.

Direkt genleşmeli bataryalı OHA ve sulu 
bataryalı OHU serileri; genel ameliyathanel-
er, özel ortopedi ameliyathaneleri, düşük 
sıcaklıkta kalp ameliyatı yapılan ameliyat-
haneler, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon 
odaları, teşhis odaları, virüs tedavisi, yanıcı, 
nükleer, zehirli, radyoaktif ya da, genel 
olarak kirlenmiş materyaller, biyoteknoloji 
ve patolojik anatomi laboratuarları, morglar 
için tasarlanmıştır.



Uluslararası standartlarda hijyen değerlerine ulaşabilmek ancak uzman 
bir ekibin çalışması ile mümkün. Bu uygulamaların ülkemizde daha bi-
linçli bir şekilde yapılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Alarko Carrier 
olarak konuların ilgililere aktarılması için seminerlerimize devam edece-
ğiz” dedi.

Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik şartların sağlanmasının 
da son derece önemli olduğunu belirten Alarko Carrier Sistem Satışları 
Grup Koordinatör Yardımcısı İbrahim Biner, “Hastane kliması uygula-
maları, insan hayatı üzerindeki etkileri nedeniyle konfor klimasından çok 
farklı bir iş. Uluslararası standartlarda hijyen değerlerine ulaşabilmek an-
cak uzman bir ekibin çalışması ile mümkün. Bu uygulamaların ülkemizde 
daha bilinçli bir şekilde yapılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Alarko 
Carrier olarak konuların ilgililere aktarılması için seminerlerimize devam 
edeceğiz” dedi.

Seminerde katılımcılara, hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için 
kurulacak olan klima tesisatının yeni Avrupa standartlarına göre tasarım 
kriterleri, havanın temizlik dereceleri ve hava kanalları ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. Klima tesisatında kullanılan ekipmanların özellikleri, ameliyatha-
nelerde hava debilerinin hesaplanma yöntemleri, özel durumlarda klima 
tesisatının işletilmesi ve klima tesisatının temizliği ve dezenfeksiyonu konu-
larında da bilgi verildi.

Mekanik müteahhitler, projeciler, hastane işletmeleri ve teknik müdürle-
rinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldığı seminer, İzmir’in ardından Anka-
ra’da gerçekleştirilecek.

İklimlendirme sektöründe deneyimin markası Alarko Carrier
1954 yılında kurulan ve ısıtma, soğutma havalandırma, su arıtma ve ba-
sınçlandırma alanlarında faaliyet gösteren Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
1998 yılında, alanında dünyanın lider kuruluşu Carrier ile eşit oranda 
ortaklığa girdi ve şirketin adı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 
değiştirildi. 

1992 yılında halka açıldığından bu yana İMKB’de hiç zarar açıklamayan 
şirketler arasında yer alan Alarko Carrier 2008 yılında cirosunu 277 mil-
yon  TL’ye yükseltti.

Hem merkezi, hem de bireysel klimalar konusunda faaliyet gösteren 
Alarko Carrier, özellikle merkezi klimalar (Ofis binaları, otel, hastane vb. 
lerinin iklimlendirilmesi) konusunda sektörün en önde gelen kuruluşu. 
Alarko Carrier, Bakü-Ceyhan boru hattındaki kontrol istasyonlarından 
Fenerbahçe Stadyumu’na, Kanada Büyükelçiliği’ne, Dışişleri Bakanlığı 
Ek Binası’ndan Ankara’nın yeni kongre merkezi olmaya aday Ankara 
Sheraton Oteli’nin ek binasına, Sheraton Çeşme Oteli’ne, Alanya Royal 
Pergasos Otel’e, İstanbul Ramada Plaza’ya, İstinye Bay Konakları’ndan, 
Acıbadem International, Acıbadem Bursa Hastanesi, Acıbadem Maslak 
ve Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geniş bir yelpazede 
iklimlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Alarko Carrier Sistem Satışları Grup Koordinatör Yardımcısı İbrahim Biner
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