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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 
adresimiz aşağıda verilmiştir. 
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde 
duyurmanızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı 
gereksiz yere almak istemiyoruz, 
adresinizin silinmesi için bu sütunun 
altındaki e-posta adresimize tıklamanız 
yeterlidir. 
Saygılarımızla. HASSAS HAVA 

KOŞULLANDIRMA 
CİHAZ ve SİSTEMLERİNDE 
İTALYA’DAN YENİ İŞ ORTAĞI

Hassas 
Hava Koşullandırma 
Cihaz ve Sistemleri

RC Group hakkında detaylı bilgi 
için bkz. http://www.rcgroup.it/in-
dex.asp? 

Alarko Carrier, hassas hava koşullandırma sistem ve ci-
hazları alanında İtalya’nın ve Avrupa’nın alanında önde 
gelen kuruluşlarından RC Group ile Türkiye pazarında 
temsilcilik ve servis sözleşmesi imzaladı.
İtalyan RC Group 1963 yılında RC-Conditioner bölümünü kurarak hava koşul-
landırma alanında çalışmalara başladı. Bu başlangıç, Avrupa’nın geçmişi 20. 
yüzyıl başlarına kadar giden hava koşullandırma tarihi hatırlanırsa oldukça geç 
gibi görülebilir. Ancak RC Group bu “gençliğini” olumlu yönde değerlendirdi. RC 
Group’un adını ve logosunu oluşturan “Renewing Continuosly” (Sürekli Geliştir-
me) anlayışının hakkını vererek sektörde farklılık yaratmayı başardı; geliştirdiği çok 
farklı ve yaratıcı çözümlerle kısa sürede gelişti. >>>



tarih...
kalitenin geleneği...

geliştirme

rc group

İtalyan RC Group 1963 yılında RC-Condiziontori bölümünü kurarak hava 
koşullandırma alanında çalışmalara başladı. Bu başlangıç, Avrupa’nın 
geçmişi 20. yüzyıl başlarına kadar giden hava koşullandırma tarihi hatırla-
nırsa oldukça geç gibi görülebilir. Ancak RC Group bu “gençliğini” olumlu 
yönde değerlendirdi. RC Group’un adını ve logosunu oluşturan “Renewing 
Continuosly” (Sürekli Geliştirme) anlayışının hakkını vererek sektörde fark-
lılık yaratmayı başardı; geliştirdiği yaratıcı çözümlerle kısa sürede gelişti.

RC Group kurulduğu yıl büyük bir İtalyan bankasının bilgisayar merkezi 
için hassas hava koşullandırma sistemi tasarlamış ve başarıyla uygulamıştı. 
Daha sonraki yıllarda özellikle veri merkezleri ve teknolojik ortamlar için 
çok hassas soğutma ihtiyacı ortaya çıktığı zaman RC Group’un bu alanda 
ne kadar uzmanlaştığı daha iyi ortaya çıktı. İtalya, Avrupa ve giderek dün-
ya pazarında kendini kabul ettirdi.

RC Group 2006 yılında DeLonghi Group tarafından satın alındı. Halen 
bu grup bünyesinde, teknolojik ortamlar, telekominikasyon üniteleri, ev 
ve küçük işyerleri için hassas, konfor ve endüstriyel tipte hava koşullandır-
ma sistemleri, hava soğutmalı kondenserler, çatı tipi hava koşullandırma 
sistemleri, absorbsiyonlu su soğutucular tasarlıyor, üretiyor ve tüm dünyaya 
yayılan temsilcileri ile pazarlıyor ve servis hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Yapılan anlaşmaya göre Alarko Carrier, RC Group’un ürettiği hassas ve 
telekominikasyon hava koşullandırma cihazlarının Türkiye pazarındaki satış 
ve servis hizmetlerini yerine getirecek.
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RC Group büyük bir İtalyan 
bankasının elektronik veri 
işlem (electronic data pro-
cessing- EDP) odaları için 
ilk hassas hava koşullandır-
ma sistemini uyguladı.



...ve vizyon
sürekli geliştirme....

liderlik

özgün çözümler

RC Group kurulduğu günden beri, büyük bilgi işlemciler konusundaki 
belirsizliklerin yaşandığı, aynı anda dağıtım ve servis hizmetleri ihtiyacının 
ortaya çıktığı ve telekominikasyon alanında düzensiz gelişmelerin görüldüğü 
çok oynak bir pazarda, sorunlara cevap vermede her zaman başarılı oldu ve 
gelişimini sürdürdü.

Bu zorlu koşullarda RC Group’un gelişmesini ve başarını sağlayan temel 
etkenler yeni sorulara sürekli cevap arayan bir anlayışla, değişik ihtiyaçları ve 
yeni beklentileri kavramada gösterdiği yetenekle özgün çözümler geliştirebil-
mesidir.

RC Group, yenilikçiliği her düzeyde kalite arayışıyla birlikte yürüttü; 1991 
yılında HVAC sektöründe ISO 9001 sertifikası alan ilk Avrupa şirketi oldu. 
Bugün de gerekli tüm kalite belgelerine sahiptir.

RC Group’un yenilikçiliğini güçlü kılan bir diğer özelliği de teknolojiye, özel-
likle bilgisayar teknolojilerine sürekli yatırım yapması ve bu alanlarda en üst 
düzeye erişme ve bu düzeyi korumada gösterdiği özendir.  Daha 1983 yılında 
kendi ürünleri için CAD (bilgisayar destekli tasarım) sistemini geliştirirken 
muhtemelen Avrupa’da sektöründe bir ilki gerçekleştirmişti. RC Group’ta, ilk 
günlerinden itibaren yenilik ve kalite hep el ele gitti... 

Son yenilik... Tüm süreçlerin entegrasyonu, son test için 3D tasarım, tek ve 
optimize edilmiş bir iş akışı.
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Avrupa’da HVAC 
sektöründe alınan 
ilk  ISO 9001 
sertifikası



dünya ağı
geliştirme ve kalitenin geleneği...
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GENEL MERKEZ ve ÜRETİM 
MERKEZİ
Yer: Valle Salimbene- Milano
Üretim: Su Soğutucu
Toplam alan:  21.700 m2 
Kapalı alan: 12.100 m2

Çalışan: 134

ÜRETİM MERKEZİ
Yer: Zeccone (PV)- Milano
Üretim: Hassas Hava 
Koşullandırıcı
Toplam alan: 7.500 m2

Çalışan: 62

ÜRETİM MERKEZİ- ÇİN 
Yer: Foshan, Guandong
Üretim: Hassas Hava 
Koşullandırıcı
Toplam alan: 3.000 m2

Çalışan: 20

RC Group’un ikisi İtalya’da biri Uzak Asya pazarına yönelik olan Çin’de üç fabrikasında 
üretiği ürünlerini İtalya ve dünyadaki 200’den fazla merkezde kurduğu satış ağı ile tüm 
dünyada pazarlıyor ve servis hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Nerede ihtiyaç varsa RC Group oradadır...

GENEL MERKEZ

ZECCONE/İtalya

FOSCAN/Çin

VALLE SALIMBENE/İtalya
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Keşfetmek, tasarlamak, üretmek, test etmek, satmak ve bakım... Bu süre-
cin her aşaması, RC Group’un en değerli yatırımı olan beceri ve deneyim 
sahibi bir veya daha fazla kişi tarafından denetlenir ve yürütülür.

RC Group 80’lerin başında sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümek için çok 
önemli olduğuna inandığı gerçek ihtiyaçlarına uygun en son teknolo-
jileri ve yazılımları gerçekleştirdi. Bu atılım RC Group’a elektronik ve ileri 
teknoloji dünyasının kapılarını açtı. 

RC Dünyası; 3D Bilgisayar Destekli Tasarım, termodinamik ve akustik 
simülatörler yardımıyla sistemler tasarlamak ve nasıl davranacaklarını 
gerçeğe en yakın olarak ön görmek... 
      
Satış ağı için geliştirilen bir programla -daha fazlası değil- ve bir çift 
tıklama ile tüm RC dünyasını yönetmek, ürün seçimleri yapmak ve seçilen 
ürünleri teslim aşamasına kadar izlemek mümkün.

Işleri kolaylaştırmak ve projeleri hızlandırmak için yazılım araçları... artan 
kalite ve memnuniyet.

yazılım
hızlı süreçler- yüksek müşteri memnuniyeti

geleceğin teknolojisi

araçlar
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RC Group 1983 
yılında kendi 
ürünleri için CAD 
(bilgisayar destekli 
tasarım) sistemini 
geliştirirken muh-
temelen Avrupa’da 
sektöründe bir ilki 
de gerçekleştir-
mişti. 
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A sınıfı... Kyoto Protokolu... TEWI... Çevresel etkiler...
Bunlar son yıllarda hep gündemde olan konular. RC Group Ar-Ge Departmanı, 
otuz yılı aşkın süredir,  enerji tüketimi, gürültü kirliliğini azaltmak için araştırmalar 
yapıyor, yenilikçi çözümler araştırıyor ve uyguluyor. Hem çevre dostu olmak hem 
de müşterisine ekonomik olarak yarar sağlamak bakımından RC Group her zaman 
öndedir.

Serbest Soğutma / Optimizer®
1972 yılında RC Group serbest soğutmalı tüm zamanların ilk serbest soğutmalı su 
soğutucusunu tanıttı. Patentli Optimizer ® sisteminin tanıtımı ile serbest soğutma 
teknolojisi değişken akışlı sistemlerde de uygulanmaya başlandı.

 Energji kazanımı: % 30 (*)
 (*) Enerji tasarrufu çalışma ve çevre durumuna bağlı olarak değişebilir.

Akıllı Defrost Sistemi I.D.E.A.®
Isı pompası sistemleri için dinamik parametreli defrost sistemi. Sisteme kumanda 
eden yazılım bataryalarda buz oluşumunu azaliz eder ve belirler. Böylece sadece 
gerçekten gerekli olduğu zaman defrost döngüsü başlar. 

 Enerji kazanımı: % 25% (*)
 (*) Enerji tasarrufu çalışma ve çevre durumuna bağlı olarak değişebilir.

Çok Düşük Ses Seviyesi (Extremely Low Noise- ELN)
       Tüm RC Group su soğutucuları, en yüksek gürültü kirliliği ile baş edebilecek  
             “çok düşük ses seviyeli” cihaz modellerine sahiptir. 

                          Ses azalması > 10 dB(A) (*)
    (*) Azalma standart su soğutucu ile karşılaştırılarak bulunmuştur. 
                           Ses basıncı serbest alanda ISO3744 standartına göre 1 metre’de
                           ölçülmüştür.

her zaman önde
düşük ses kirliliği ve enerji tüketimi
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RC Group’un gerçekleştirdiği yüksek teknolojili (hi-tech) binadaki, tele-
kom ve server tesislerindeki binlerce uygulama RC Group’un tecrübesine 
ve çok pahalı cihazları aşırı ısınma gibi kritik durumlarda koruyabilen 
hassas kontrol sistemlerine güvenin eseridir.

RC Group’un yüksek teknolojili ürünleri, çok yüksek soğutma yoğunluğu 
ve toplam kontrol çözümleri; daha küçük alanlarda daha fazla güç; 
daha fazla esneklik ve kullanım kolaylığı... bunun anlamı daha fazla 
rahatlık demektir!

SOLUTION® ile kazanılan bir başarı; değişken akışlı sistemler için 
tasarlanan, serbest soğutmalı su soğutma grubu ile deplasmanlı hava 
dağıtımı hava koşullandırma cihazlarının entegrasyonu. 

COOLSIDE sistemleri ile kazanılan bir başarı daha; “gelecek-şimdi” 
düşüncesi ve server tesislerinin dikkati çekecek ölçüde çok yüksek olan 
talebinin karşılanması...  COOLSIDE sistemleri modüler, inanılmaz dere-
cede güçlü ve kompakt yapısıyla her türlü tesis ve projenin taleplerini 
karşılayabilir.

çözümcül

yüksek teknoloji
hassas kontrol- kesin çözüm

hassas kontrol
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Albacom, Alcatel, At&t, British Telecom, France Telecom, Global Crossing, KPN Qwest, Level 3,
Mannesman, Motorola, OTE, Portugal Telecom, Siemens, Swisscom, Telecom Italia, Telefonica, Telia,
Ericsson, Nokia, Orange, TIM, Wind, Vodafone, 3, ABN/AMRO, Banca d’Italia, Banca del Lussemburgo,
BNL, BRE, CaRiPLo, Chase Manhattan Bank, City Bank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Ing Bank, Merrill Lynch, Monte dei Paschi di Siena, Morgan Stanley, Paribas, Unicredit, Allianz,
Generali, Fininvest, INA, Lloyd, RAI, RAS, RTL+, ASL, Borsa di Milano, British Government, Camera
dei Deputati, European Parliament - Bruxelles, Enea, Enel, Eni, Genio civile, Supreme Court -
Warsawa, OMS - Geneva, Daily Express, Il Sole 24 Ore, Mondadori, Rizzoli, Barco, Beghelli, Bull, Cisco,
Compaq, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Magneti Marelli, Schneider Electric, Toshiba, Whirpool, Agip, Du Pont,
Procter & Gamble, Bayer, Hoechst, Merk Sharp & Dome, Novartis, Acciai Speciali Terni, Alenia, Ansaldo,
BMW, Bosch, Agusta, Ferrari, Fiat, Ford, Ilva, IVECO, Luxottica, Nissan, Opel, Renault, Sandvik,
Valeo, Volkswagen, Barilla, CocaCola, Heineken, Masterfoods, Nestlé, Autogrill, Biblioteca Ambrosiana
- Milano, City Hall - Luzern, Forte Hotels, Galleria d’Arte Moderna - Torino, Mc. Donald’s, Messe
Dusseldorf, Pablo Picasso Museum - Munster, Teatro Carlo Felice - Genova, Politecnico di Milano,
Università di Bologna, University of Budapest, University of Manchester, Bennet, Carrefour, Coop,
El Corte Ingles, Esselunga, Ikea, Aeroporto di Fiumicino, Aeroporto Malpensa, Athens Airport, FFSS,
Flughafen Frankfurt, Shipol Amsterdam, Zurich Airport, Clinique des Grangettes - Geneva, Istituto
Gaslini - Genova, Istituto Tumori di Milano, Policlinico di Milano, Policlinico S. Matteo - Pavia.

geleceği tercih edenler
kalitenin seçimi
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