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Sayýn Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier olarak gerçekleþtirdiðimiz bazý iþlerle ilgili deneyimlerimizi
ve haberleri sizlerle paylaþmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düþünceleriniz bizler için
yol gösterici olacaktýr. Haberleþme adresimiz aþaðýda verilmiþtir. Yararlý görürseniz
bültenimizi çevrenizde yaymanýzdan memnun oluruz. Bültenle ilgilenmiyorsanýz, zamanýnýzý gereksiz yere almak istemiyoruz,
adresinizin silinmesi için bu sütunun altýndaki
e-posta adresimize týklamanýz yeterlidir.
Saygýlarýmýzla.

RIXOS HOTEL / BODRUM’DA
ALARKO-CARRIER KONFORU

Konfor Üretimi
Rixos Hotel son yýllarda Bodrum yarýmadasýnda yapýlan en önemli turizm yatýrýmlarýndan
birisi. Milas Bodrum karayolu üzerinde, doðal Akdeniz kýzýlçam ile örtülü, Bodrum’un en
nadide koylarýndan Zeytinlikahve’de konumlanan Rixos Hotel dünyanýn en önde gelen
tatil köyü zincirleri arasýnda yer alýyor. Bodrum þehir merkezine 15 dakika sürüþ
mesafesinde, 187.000 m²’lik çam aðaçlarý arasýnda büyüleyici bir atmosferde yer alan
tesiste, ana binada 56 standart oda, bahçedeki bungalowlarda 198 standart oda, 118 deluxe
oda ve 13 suite bulunuyor.
Klima Santrali
Carrier 39HH100/500
Carrier lisansý ile Alarko Carrier Gebze Fabrikasý’nda üretiliyor, Avrupa’ya ihraç ediliyor.
Yüksek verimli. Modüler panellerden oluþan
civatalý ve geçmeli özel yapýsý ile montajý,
demontajý, bakýmý kolay. Kolay seçim,
uygun fiyat, hýzlý teslim. Çift cidarlý panellerle mükemmel hava sýzdýrmazlýk. Kondanzasyon sorunlarýna kesin çözüm. Yeni
teknolojileri ile yoðuþmaya karþý yüksek
dirençli. Avrupa normlarýnýn altýnda ses seviyesi. Mükemmel ýsý yalýtýmý. Susturucu
ekleme olanaðý. Uzun ömürlü. Ýnsan saðlýðýna uygun kuru yapýlý. Ýsteðe baðlý “Isý
Köprüsüz-CBF” tipler.
39 HH 500: 4.100-97.000 m³/saat kapasite
aralýðýnda 13 model. Standart tiplerde 40
mm, CBF tiplerde 45 mm cidar kalýnlýðý.
39 HH 100: 750-21.000 m³/saat kapasite
aralýðýnda. Küçük boyutlu, tavana yerleþtirilebilir. Standart 40 mm, CBF tiplerde 45 mm
cidar kalýnlýðý. Ýsteðe baðlý Plakalý, Tamburlu, Bataryalý Isý Geri Kazaným Ünitesi.
Ayrýntýlý bilgi için >>>
Haberleþme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanýz, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boþ bir mail gönderiniz.

Konfor Alarko Carrier’dan
Beþ yýldýzlý tatil köyünün
tüm mekanik tesisatý ile ilgili
ekipmanlar Alarko Carrier tarafýndan saðlandý. Tatil köyünde, odalarda 467 fancoil,
genel mekanlarda 17 klima
santrali ve 9 hücreli aspiratör,
banyolarda 449 Vortice fan,
tüm klima santrallerinin otomatik kontrolleri, mutfak ve
yemekhane için dizayn edilen soðuk odalarda 20 soðuk oda cihazý ve soðutma gruplarý
olarak 3 ozon dostu R134a soðutuculu, vidalý, hava soðutma kondenserli 30GX cihazlarý
kullanýldý.
Mükemmel Bir Tatil Ýçin...
2003 Mayýs ayýnda hizmete giren, daha ilk sezonunda yabancý turistlerin Bodrum’da en
fazla tercih ettikleri tesislerden biri olan Rixos Hotel 2004 sezonu için de hazýrlklarýný
tamamladý. Rixos Hotel konuklarýný minibarlý, uydu TV’li ve müzik yayýnlý, banyo ve direkt hatlý telefon bulunan, Alarko Carrier cihazlarý ile havasý koþullandýrýlan, Lyxes
garden odalarda aðýrlýyor ve farklý ortamlarda çok zengin yemek programlarý sunuyor.
Tesiste 4 su kayd ý raðý bulunan büyük bir aktivite havuzu, bir ana havuz ve çocuk havuzu
ve ýsýtmalý kapalý havuz bulunuyor. Spor aktiviteleri için 3 tenis kortu, masa tenisi, okçuluk, mini futbol, dart, boccia, beach-voleybol, su topu, su jimnastiði, aerobic, jimnastik,
fitness center, kano, deniz bisikleti, surf (lisans ile), motorlu ve motorsuz su sporlarý için
istasyon yer alýyor. Güzellik ve saðlýk merkezinde; sauna, hamam, geniþ bir dinlenme odasý, þok havuzu bulunuyor.
Rixos Hotel’in konuklarýna sunduðu benzersiz tatil olanaklarý Alarko Carrier konforu ile
tamamlanýyor.

Gerçek Konfor
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Konfor Üretimi:
Carrier Su Soðutma Grubu
GLOBAL CHILLER- 30HXC

Carrier’in gelecek için geliþtirdiði, çevre
dostu su soðutma grubu. Ozon etkisi sýfýr
HFC-134a soðutucu için geliþtirilmiþ özel
tasarým. Vidalý kompresör teknolojisinde
devrim yaratan yeni POWER3 kompresörü.
Enerji verimliliði eski tip soðutuculara göre
%22 daha fazla. Sessiz. Kompakt boyutlar,
minimum yer iþgali. Hafif, montajý kolay.
Ýki baðýmsýz gaz devresi, en az iki kompresör. Taþmalý evaporatör. Prodialog Plus
elektronik kontrolle tam kumanda kolay kullaným. Bina yönetim sistemleriyle uyumlu
çalýþma. Uzaktan kablolu kumanda...
Ayrýntýlý bilgi için >>>

Soðutma
Grubu:
30GX

FanCoil

Soðuk Oda
Sistemleri

Vortice fan

Otomatik
Kontrol
Üniteleri
Ürün bilgileri için >>>

ANTALYA DEDEMAN’DA
CARRIER SOÐUTMA GRUPLARI

Antalya, tatil ve otel denince, Akdeniz’e karþý falezler üzerine yerleþen özel konumu ve
muhteþem manzarasý ile 5 yýldýzlý Dedeman Hotel and Resort’un tartýþmazsýz ayrý bir
yeri var. Antalya görünümünün bir parçasý haline gelen Dedeman geçen yýl soðutma
gruplarýný yenileme kararý aldý. Teklif bölümümüzün, en son teknolojileri içeren, ozon
dostu HFC-134a soðutuculu, yüksek verimli soðutma grubu kullaným önerisi olumlu bulundu. Dedeman, bu tercihi ile, sadece bugün için en geliþmiþ soðutma sistemlerinden birine
deðil geleceðin teknolojisine de sahip oldu.
Antalya Dedeman’da konfor, ýsýtma, soðutma, sýcak su merkezi olarak saðlanýyor ve bina yönetim sistemiyle kontrol ediliyor. Yenileme projesi kapsamýnda, 1.200 kW soðutma
kapasiteli, vidalý kompresörlü 30HXC345 Carrier soðutma gruplarý temin edildi. Bina otomasyon sistemleri ile uyumlu çalýþabilen gruplar geliþmiþ Carrier-Comfort View izleme
programý altýnda 2003 yaz sezonunda iþletmeye alýndý.
Antalya Dedeman havaalanýna 15 km, þehir merkezine 3 km uzaklýkta. Aquapark, Dedeman Antalya’nýn yanýnda ve Park Bowling karþýsýnda. Bölgenin en büyük turizm ve otelcilik iþletmeleri arasýnda yer alýyor. 375’i Akdeniz, 108’i bahçe manzaralý 483 odaya
sahip ve odalarýn 17’si senior, 18’i junior, 1’i presidential suit.
Antalya Dedeman seçkin Türk ve uluslararasý mutfaklara sahip. Akdeniz Restaurant’da
Türk ve uluslararasý mutfaklardan özel menüler bulmak olasý. Çatýdaki Gourmet ve Turkuaz Restaurant&Bar, Akdeniz manzarasýyla benzersiz mekanlar. Lobide Lobby, bahçedeki
Garden barlar, kumsaldaki Patara ve Beach Snack barlarý, Nargile&Semaver Köþesi, gece klubü ziyaretçilerine çok deðiþik ortamlar sunuyor.
Antalya Dedeman mavi bayraklý, geniþ kum plajý ile masmavi bir Akdeniz’e açýlýyor, konuklarýna kapalý ve
açýk ortamlarda deðiþik spor ve aktivite olanaklarý saðlýyor. Otel müþterilerinin ücretsiz olarak girebildiði
Aquapark Antalya, Dedeman Park
Bowling, kapalý ve açýk yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness center, aerobik, step, jakuzi, solaryum, Türk hamamý, Fin hamamý, sauna, masaj,
bütün deniz sporlarý, dalýþ okulu, tenis, mini futbol, basketbol, masa tenisi
vb gibi. Dedeman bu özellikleri ile,
Antalya gibi tüm mevsimleri dolu dolu
yaþayan bir dört mevsim oteli.
Bir kongre kenti olarak uluslararasý alanda öne çýkan Antalya’da Dedeman’ýn, sahip olduðu çok sayýda, çok kullanýþlý kongre ve toplantý salonlarý ile özel bir yeri var. Her yýl
çok sayýda toplantýya, mükemmel organizasyonu ve hizmeti ile ev sahipliði yapýyor.
Antalya Dedeman’da beþ yýldýzlý bir otelin tüm standartlarý en yüksek kalitede bulunuyor;
kuru temizleme, çamaþýr, ütü, açýk-kapalý otopark, çocuk bakýmý, çocuk kulübü, doktor, döviz bozdurma, kuaför, oto kiralama, kuyumcu, derici-butik, fotoðrafçý, drugstore,
executive lounge, direct telefon, internet servisi, sekreterlik hizmetleri vb gibi.
Antalya Dedeman seçkin özellikleriyle 2003 yýlýnda, turizm alanýnda yaþanan olumsuz
koþullara raðmen baþarýlý bir sezon geçirdi. 2004 sezonu geçen yýldan daha olumlu bir
ortamda baþladý.
Antalya Dedeman’ýn konuklarýna sunduðu mükemmel konforda Carrier soðutma
gruplarýnýn da katkýsýnýn olduðunu bilmek mutluluk verici.

