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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 Panel Radyatörleri 

Konu kapsamındaki iş yeri ve hanelerin sisteme geçişi ile yaklaşık 400 
milyon dolarlık bir kazanç bekleniyor. 2007 yılında yürürlüğe giren 
“Enerji Verimliliği Kanunu”, merkezi sistemle ısınan bütün ev ve iş yer-
lerine ısı kontrol ve payölçer sistemlerinin kullanımını zorunlu hale ge-
tiriyor. Kanunun bina yönetimlerini ısı gider paylaşım sistemine geçme-
leri konusunda tanıdığı süre 2 Mayıs 2012 tarihinde doldu.

Alarko - Techem
Isı Giderleri
Paylaflım Sistemi

Is› Payölçer, Is› ve Su Sayaçlar›
Radyo Frekans (RF) Sistemi ile
Tüketim De¤erlerinin Uzaktan Okunarak
Gider Paylafl›m Hizmetinin Verilmesi

ALARKO Daire İçi Sıcaklık Kontrol 
Sistemleri 

Detaylı bilgi için bkz. 
www.alarko-carrier.com.tr

Ürün Müdürü Aclan Karaman: 
“Isı Gider Paylaşımı İle Hem 
Hane Sahipleri Hem de Türkiye 
Kazanacak”

Alarko Carrier 
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“Hem Hane Sahipleri, Hem Türkiye Kazanacak”
Türkiye’de doğalgaz kullanan ve merkezi sistemle ısınan hane sayısının yak-
laşık 1,3 milyon, işyeri sayısının ise 1 milyon olduğunu, kanuna göre bu 
belirtilen maliklerin tamamının sisteme geçmeleri gerektiğini belirten Alarko 
Carrier Ürün Müdürü Aclan Karaman “Türkiye, geçtiğimiz yıl 20,2 milyar 
dolarlık doğalgaz ithalatı gerçekleştirdi ve ithal edilen doğalgazın %21’i 
ısıtma için kullanıldı. Isı gider paylaşım sistemi ile önemli ölçüde tasarruf 
sağlanacak. Konu kapsamında kalan iş yerleri ve hanelerin sisteme geçişi 
ile Türkiye’nin yıllık kazancı yaklaşık 400 milyon dolar olacak” dedi.
Isı gider paylaşım sisteminin bir cihaz değil bir hizmet satın almak olduğu-
nu belirten Aclan Karaman “Kanunun tanıdığı sürenin dolmasıyla ısı gideri 
paylaşımı konusunda kamuoyunda telaşlı bir hava oluştu. Bu ortamda bina 
yöneticilerinin yanlış kararlar alma riski söz konusu olabilir. Kısa vadede 
yanlış çözümlere gidilmemesi, doğru tercih yapılması ve doğru karar alın-
ması önemli” dedi. 
Payölçerin klima veya kombi gibi faydasının doğrudan hissedilen bir cihaz 
olmadığını vurgulayan Karaman, “Hizmetin doğru ve hızlı bir şekilde verile-
bilmesi için arkada saat gibi işleyen bir altyapının olması gerekli. Hizmetin 
kalitesi ve sürekliliği ne yazık ki yıllar içinde zamanla ortaya çıkıyor. Bir kere 
doğru ve kaliteli hizmet alınırsa sonradan sıkıntı yaşanmaz” dedi.

Alarko-Techem Isı pay ölçer hizmet sistemi nasıl işliyor?
Alarko Carrier, Enerji Verimliliği Yasası’yla zorunlu kılınan ısı gider payla-
şım sistemi kapsamında önemli çalışmalar yapıyor. Alarko Carrier, sektörün 
dünya lideri olan “Techem” ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kendi tecrübesini, 
Techem uzmanlığı ile birleştirerek “ısı gider paylaşım sistemleri”yle fark ya-
ratıyor. Dünya çapında kullanımda bulunan ve güncel sayısı 500 milyonu 
bulan “ısı payölçer”i bulan firma olan Techem, 1996 yılında piyasaya çı-
kardığı “Techem telsiz sistemli” cihazlarla hizmet veriyor. Alarko – Techem 
ısı gider paylaşım sistemi oldukça kolay bir şekilde, tüketiciye her hangi 
bir zahmet yaratmadan uygulanıyor. Sistemin uygulandığı yerde bulunan 
radyatörlerdeki klasik vanaların yerine sıcaklık ayarı yapabilen termostatik 
vanalar takılıyor. Isı payölçer cihazı ise peteğin üzerine monte ediliyor. Ter-
mostatik vananın üzerindeki sensör odanın sıcaklığını ölçüyor ve istenilen 

Teknik Özellikler

O andaki tüketim

Okuma tarihindeki
toplam tüketim

Is› payölçerinin seri numaras›

Alarko - Techem Is› Payölçer
Sisteminin Kurulumu
• Alarko Is› Payölçer sisteminin sa¤l›kl› bir flekilde

kurulumu için uzman elemanlar›m›z dairenizde
küçük bir keflif yapar.

• Is›tma sistemi incelenir, radyatör tipleri ve adetleri
belirlenir.

• Radyatör tiplerinize uygun olarak seçilmifl ›s›
payölçerler ve termostatik vanalar, herhangi bir
tadilat gerektirmeden radyatörlerinize monte
edilir. Is› payölçerlere radyatörlerinizin karakteristik
bilgileri girilir ve ›s› payölçerler bu bilgiler
do¤rultusunda programlan›r ve sistem devreye
al›n›r.
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3 volt lityum pil

10 + 2 y›l

0°C...80°C

LCD ekran 5 haneli + simgeler

35°C – 130°C

4 adet dahili virgül sonras› hanesi ile
0‘dan 99.999‘a kadar

22,5°C‘lik yüzey s›cakl›¤›ndan ve > 4K olan
›s›tma/mekan s›cakl›¤› fark›ndan itibaren

Mikrokontrolör, elektronik manipülasyon ve
demontaj alg›lama sistemi sayesinde sürekli olarak
kendi kendine denetleme

Radyo frekans yoluyla veri flifreleme ve
veri aktar›m›

Techem servis cihaz› için görsel

100 W - 15.999 W aras›

Ürün skalas›

12 ay ortas› ve ay sonu tüketim de¤erleri, okuma
tarihindeki tüketim de¤eri ve durum bilgileri

868,95 MHz

3...10 mW

7,5 ms

IP 31 (tak›l›)

1999 / 5EG Direktifi uyar›nca

HKVOA1.01.2003 uyar›nca

DIN Kay›t No. 282/04E

G: 39,2; Y: 118; D: 32 (tak›l›)

Elektrik beslemesi:

Ömrü:

Ortam s›cakl›¤›:

Gösterge:

Radyatörde ortalama
›s›tma ak›flkan› s›cakl›¤›:

Kay›t aral›¤›:

Kay›t bafllang›c›:

Fonksiyon kontrolü:

Temel fonksiyonlar›:

Arayüz:

Radyatör kapasitesi:

Derecelendirme:

Telsiz veri aktar›m›:

Frekans:

Sinyal gücü:

Gönderme süresi:

Koruma türü:

CE Uygunlu¤u:

Yap› türü ruhsat›:

DIN-EN kontrollü:

Ölçüler (mm):

LCD Ekran Göstergeleri
derece yakalandığında, radyatöre giden sıcak su otomatik olarak 
kesiliyor. Pay ölçer ise ne kadar harcama yapıldığı bilgilerini de-
poluyor. Sistemle istenilen oda istenilen sıcaklığa ayarlanabiliyor. 
Ancak yasa gereği hazırlanan yönetmeliğe göre bir odanın sıcaklığı 
15 derecenin altına düşürülemiyor.
Sistem monte edildikten sonra Alarko-Techem çalışanları, her ay 
binaya yakın bir yere gelip evin içine girmeden, radyo frekanslı oku-
ma cihazları ile her dairenin harcama bilgilerini alıyor. Gelen fatura 
buradan toplanan bilgiler ışığında değerlendiriliyor ve her daireye 
ayrı bir döküm gönderiliyor. 
Detaylı bilgiye www.isindiginkadarode.com adresinden ulaşılabili-
yor.


