
Enerji Verimliliğinde Uzman 
Marka                   Alarko Carrier 
İle Türkiye’de

Nisan 2010 
Sayı 38

www.alarko-carrier.com.tr

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Enerji, Yedek Parça

Haberleşme Adresi: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
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.

Wolf ile işbirliğinin duyurulduğu, Wolf’ün 
Alarko Carrier tarafından piyasaya sunu-
lacak yüksek enerji verimli cihazlarının 
tanıtımının yapıldığı toplantılara Alarko 
Carrier’dan Genel Müdür Önder Şahin ile 
Wolf firmasından İş Geliştirme Direktörü 
Bent-Erik Pedersen ve Alarko Carrier’dan 
ilgili yöneticiler katıldı. 

WOLF’den Tam 
Yoğuşmalı Kazanlar

Ürün dökümanları için:
www.alarko-carrier.com.tr

Yoğuşmalı kombi/kazan ve gü-
neş enerjisi sistemleri sektörünü, 
kalite, verim, enerji tasarrufu ve 
ileri teknoloji alanlarında üst dü-
zeye çıkaracak Alarko Carrier 
- Wolf işbirliği ve piyasaya sunu-
lacak ürün yelpazesi14 Nisan’da 
Ankara’da, 16 Nisan’da İzmir’de 
gerçekleştirilen tanıtımlarla Tür-
kiye pazarına duyuruldu.

Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin konuşma-
larında Alarko Carrier-Wolf işbirliğinin ısıtma pazarına 
önemli katkılar yapacağına inandıklarını vurguladı.



Toplantıya mekanik müteahhitler, inşa-
at firmaları, kamu ve özel sektörden üst 
düzey yöneticiler, enerji yöneticileri, ta-
sarımcılar, danışmanlar, mimar ve mü-
hendisler davetliydi. Toplantılar yoğun 
bir katılım ve ilgi ile izlendi.

“ALARKO CARRIER-WOLF İŞBİRLİĞİ 
ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAK-
TIR”
Alarko Carrier Genel Müdürü Önder 
Şahin yaptığı konuşmada, Avrupa’nın 
en kuvvetli ve saygın firmalarından biri 
olan Wolf ile gerçekleştirilen işbirliğinin 
çok kısa sürede ilk ürünlerini ortaya 
koyduğunu söyledi. Önder Şahin Alar-
ko Carrier - Wolf işbirliğinin ısıtma sek-
töründe özellikle enerji verimli ürünlerle 
son derece başarılı sonuçlar doğuraca-
ğını düşündüğünü belirtti.
Toplantıda bir sunum yapan Bent-Erik 
Pedersen ise Wolf firması ile Türkiye 
pazarına sunulan ürünlerin enerji ve-
rimliliklerini, teknik özelliklerini, üstün-
lüklerini ve kalitelerini ayrıntılı olarak 
açıkladı. Pedersen, Alarko Carrier’ın 
bayi ve servis ağı, pazardaki bilinilirli-
ği, saygınlığı ve tecrübesiyle yaratılacak 
sinerji sonucunda ısıtma pazarında 
önemli başarılara imza atacaklarına 
inandıklarını söyledi.
Toplantıya katılanlar, fuayede kurulan 
ürün tanıtım standlarında ürünleri ince-
lemeye olanak buldular.

KONUTLAR İÇİN YÜKSEK VERİMLİ 
ÜRÜNLER
Alarko Carrier, Wolf’ün son teknolojiyi 
kullanarak geliştirip ürettiği yoğuşmalı 
kazanları, güneş kollektörlerini, fotovol-
taik panelleri ve kojenerasyon sistemle-
rini piyasaya sunacak.
Alarko Carrier ve Wolf arasında yapı-
lan işbirliği kapsamında öncelikle CGB 
serisi duvar tipi ve MGK serisi yer tipi 
yoğuşmalı kazanları ürün listesine alın-
dı. Alarko Carrier ısıtma ürün listesinde 
yoğuşmalı ısıtma kazanları bölümünde 
zengin model seçenekleri yaratıldı.
Alarko Carrier, duvar tipi CGB ve yer 
tipi MGK serisi yoğuşmalı kazanlarla 
kaskad kapasitesini   1176 kW’a kadar 
çıkarıyor. 
Binalarda Enerji Performans Yönetmeli-
ği’nin (BEP)  yürürlüğe girmesiyle 2000 
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m²’nin üzerindeki konutlarda merkezi 
sistem kurulum ve kullanımı zorunlu 
kılınmıştır. 

Bunun anlamı, artık yeni yapılacak 
2000 m² ve üzerindeki binalarda ba-
ğımsız kombi sistemi kullanılamaya-
cağıdır. Bu koşullarda merkezi sistem 
yoğuşmalı kazanlar veya 100 kW ka-
pasiteli duvar tipi yoğuşmalı kazanların 
birleştirilmesiyle oluşan yoğuşmalı kas-
kad kazan sistemlerinin satış ve kullanı-
mı, BEP yönetmeliğinin de etkisiyle hızla 
yaygınlaşacaktır. 
Alarko Carrier, önümüzdeki dönemde 
yeni uygulamalarla canlanması bekle-
nen ısıtma pazarına, geliştirdiği iş or-
taklığı sonucu Wolf firmasının ve yüksek 

Wolf firmasından İş Geliştirme Direktörü 
Bent-Erik Pedersen

CGB ve MGK Serisi Yoğuşmalı Kazanlar

Boylerli Solar Kazan ve Güneş Kollektörleri
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teknolojiye sahip, kaliteli ve verimliliği yüksek ürünleriyle çok 
güçlü giriyor.

WOLF HAKKINDA
1963’de kurulan Wolf’ün ana üretim konuları, kombi, ka-
zan, güneş kollektörleri, bioyakıt kazanları ve ısı pompala-
rıdır. 

Ürünleri Almanya’da genellikle servis dostu olarak kolay 
servis ve bakım hizmetleri verilebilen ürünler arasında yer 
alır. Wolf’un birçok ürünü, çevreci, kullanıcı dostu ve sağlıklı 
olması, kalitesi açısından cihazları test eden Alman Stiftung 
Warentest isimli kuruluş tarafından test edilip en yüksek de-
recelerde belgelendirilmiştir. 

Wolf, Münih yakınlarında Mainburg kasabasında 400.000 
m² alana sahip olan fabrikada 1.115, Almanya’da  1.242 
mavi ve beyaz yakalı çalışanı olan, 45 ülkede 65 farklı part-
nerle satış ve pazarlama hizmeti veren bir şirkettir. 

2008’de 58.000 kombi/kazan, 71.000 adet / 200.000 m² 
güneş paneli üretti. Cirosu 2008 yılı itibariyle %30’u ihracat 
olmak üzere 274 milyon Avrodur. 

2008 yılı sonunda, gaz/sıvı yakıtlı kombi/kazanlarda Alman-


