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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri
ve deneyimlerimizi ve haberleri sizinle
paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yaymanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı
gereksiz yere almak istemiyoruz.
Adresinizin silinmesi için bu sütunun
altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla.
Yüksek kalitede
su üretecek bir
“Ters Osmoz Su
Arıtım Sistemi”
nin seçimi ve
kurulması şimdi
daha önce hiç
olmadığı kadar
hızlı, kolay ve
hesaplı. Sadece
kaliteli su ihtiyaç
miktarını belirlemeniz yetiyor. Sonra bizimle konuşacaksınız. Biz,
uygulamanızda ihtiyacınız olan ters osmoz su
arıtım sisteminin tipini ve kapasitesini kesin olarak
belirlemek için size sorular soracağız. Ters osmoz
cihazınızın en yüksek performansta çalışabilmesi
için suyunuzun karakterine uygun ön işlem ve son
işlem cihazlarını ve tiplerini belirleyeceğiz.
Daha fazla bilgi için>>
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile
almak isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden
abone olabilirsiniz.
Eski Sayılar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin
ve diğer bültenlerin eski sayılarına
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
“Bültenler” başlığı altından erişebilir ve
indirebilirsiniz.
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanız, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.

Bodrum’da
Hotel
Ambrosia
Yeni Bir
Tatlı Su
Kaynağına
Kavuştu

Hotel Ambrosia Bodrum Bitez’de 180 yataklı, dört yıldızlı bir tatil oteli. Bodrum’un bilinen su sıkıntısı
Ambrosia’yı da yıllarca etkiledi. Su istenen miktarda gelmiyor, sık sık kesiliyordu. Ayrıca su faturası da her
sene artıyordu. Otel deniz kenarında olduğu için kuyularına deniz suyu karışıyordu. Kuyu suyu iletkenlik
değeri 17.000 µS/cm idi ve çok yüksekti. TS266 Standartına göre izin verilecek maksimum değer 2.000
µS/cm idi. Bu koşullar kuyu suyunun tuzdan arındırılarak tesisatta kullanılmasını verimli hale getiriyordu.
Tuzlu kuyu suyunun işlenerek tatlı su haline getirilmesi için yapılması gereken yatırım tutarı ve işletme
giderleri hesaplandı, kurulacak sistemin kendisini 12 ay içinde amorti edebileceği ortaya çıktı. Otelin su
hazırlama sisteminin projelendirme ve sistem seçimi, cihazların temini Alarko Carrier tarafından yapıldı.
Klorlama, ön filtreler, aktif karbon, ters osmoz cihazı ve degazör bulunan bir sistem tasarlandı ve kuruldu.
Sistem 2005 Nisan ayında devreye alındı.
Sistemde kuyulardan dalgıç pompa ile depoya alınan su önce klorlanıyor. Depodan hidroforla alınan
su, önce multi medya filtrelere gönderiliyor, tortu yapacak askıda katı maddeler tutuluyor. Daha sonra su
aktif karbon filtreden geçilerek serbest klor gideriliyor ve ters osmoz cihazına gönderiliyor. Suyun pH’ı ters
osmoz cihazına girmeden önce düşürülüyor, sertliğin kireç yapıcı etkisinin ters osmoz membranlarına zarar
vermesi önleniyor. Ters osmoz cihazında sudaki deniz tuzu gideriliyor. Cihaza girişte 17.000 µS/cm olan
tuzluluk çıkışta 500 µS/cm’ye düşüyor. Buradan çıkan su cebri degazöre verilerek içindeki karbondioksit
gideriliyor. Sonuç, TS266 standartlarına uygun kaliteli bir su.
Cihaza 200 m³/gün debi ile ham su giriyor, iyi su olarak 100 m³/gün alınırken kalan 100 m³/gün su
denize geri veriliyor. Denize verilen su tuzlu kuyu suyu olduğu için üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına
gerek kalmıyor. Ters osmoz cihazında yardımcı kimyasal olarak jenerik madde olan taş asidi kullanılıyor. Bu,
Alarko Carrier’ın müşterisine sağladığı en önemli avantajlarından birisidir. Çünkü diğer benzer ürünlerde
kimyasal maddeler kullanılır. Müşteriler bu ürünleri sağlamak için satıcı firmaya bağımlı hale gelir.
Şehir şebekesinden sağlanan suyun iletkenliği 2.500 µS/cm ve sertliği 80°Fr iken, işleme sisteminden çıkan
suyun iletkenliği 500 µS/cm ve sertliği de 9°Fr’dır. Otel bu suyu tüm tesisatında kullanıyor. Şebeke suyunun
bedeli 2 YTL/m³ iken, arıtma tesisinden elde edilen suyun işletme gideri 0,75 YTL/m³ civarında.
Arıtılan suyun şebeke suyundan hem daha kaliteli hem de maliyetinin düşük olması oteli bir çok açıdan
kazançlı hale getiriyor. Öncelikle ısıtma sisteminde eşanjörlerde kireçlenme ve dolayısıyla yakıt tüketiminde
gereksiz sarfiyat olmuyor. Isıtma kazanındaki 5 mm’lik bir kireç tabakasının ortalama % 30 daha fazla
yakıt tüketimine sebep olduğu biliniyor. Yıkama
işlemlerinde deterjandan % 20 civarında tasarruf
sağlanıyor. Ayrıca yıkanan çamaşırlar daha yumuşak
oluyor, dayanıklıkları artıyor, renklerde matlaşma
olmuyor. Çünkü kireç kumaşın lifleri arasına girip
rengi bozuyor, sertleştiriyor. Müşterilerin banyo
sonrası saçları sertleşmiyor, derilerinde gerilme
olmuyor. Bahçe sulaması daha bol su ile yapılabiliyor;
şimdi Bodrum Ambrosia Oteli’nin bahçesi daha yeşil,
dışardan bile farkedilecek kadar güzel.
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Kuşadası Merit SunSet’te Su Masrafları Nasıl Düşürüldü?
Alarko‘nun özellikle deneyimli olduğu tuzlu kuyu suyunun arıtılması işlemi için
Bodrum Bitez’de Hotel Ambrosia’da yapılan başarılı uygulamaya benzer bir
örnek olarak Kuşadası Merit Otel’deki uygulamayı gösterebiliriz. Merit Tatil
Köyü’nde, 2004 yılında, yeni alınan buhar kazanı nedeniyle su hazırlama
sistemine de yatırım yapılması gündeme gelmişti. Otel yönetimi kuyu sularını
kullanarak hem daha kaliteli su elde etmek hem de su masraflarını düşürmek
istiyordu. Ancak Kuşadası’nın suyu aşırı iletken, yani tuzlu olduğu için suyun
işlenmesi gerekiyordu.
Merit Tatil Köyü daha önceki projelerde olduğu gibi bu projede de su hazırlama sisteminin tasarlanması, sistem ve cihaz seçimi için yine Alarko Carrier’ı
tercih etmişti. Kullanılacak kuyu suyu 60°Fr ve 1500 µS/cm değerlerindeydi.
Klorlama, ön filtre, yumuşatma, aktif karbon ters osmoz cihazı ve degazör
bulunan bir sistem tasarlandı. 45 m³/gün kapasiteli sistemden sonuçta 2°Fr
ve 70 –100 µS/cm su çıkışı elde edildi. Sistemden alınan su buhar kazanının
besi suyu ihtiyacını karşıladığı gibi mutfakta ve içme suyu olarak kullanılanılabiliyordu. Böylece işletme bir taşla iki kuş vurmuş, özellikle içme suyu açısından kaliteli bir kaynakla büyük boyutta parasal tasarruf sağlamıştı. Bu ise
yapılan yatırımın daha hızlı geri dönüşünü sağlıyordu. Aynı yıl devreye alınan
sistem halen başarıyla çalışıyor.
Merit Sunset Tatil Köyü, Adnan Menderes Havalimanı’na 80 km ve Efes antik
şehrine 18 km uzaklıktadır. 194 oda, suit ve apartlarının hepsinde telefon,
banyo, kablo tv, mini-bar, merkezi klima ve büyük balkon mevcut. 300 kişilik
kapalı ve 500 kişilik açık restaurantı, 600 kişilik de konferans salonu var.
Tenis, futbol, voleybol, masa tenisi, mini golf, sauna, fitness merkezi ve eczaneye sahip olan tatil köyünde ayrıca su sporları ile ilgilenenler banana, su
kayağı, jet-ski yapabilir, dalış dersi alabilirler. http://www.merithotels.com/sunset.htm

Marmaris Aqua Otel’de
Sistemin Ömrü Nasıl Uzatıldı?
Tuzlu kuyu suyunun kullanımına ilişkin ilginç bir çözüm örneği
olarak Marmaris İçmeler’deki Aqua Otel uygulamasını gösterebiliriz.
Marmaris İçmeler’de her yıl yaşanan bir sorun vardır; yaz
başında yumuşak olan sular, yaz ortasından itibaren sertleşir
ve tuzlanmaya başlar. İçmeler, üç tarafını yüksek yamaçların
çevirdiği bir koydur. Kış mevsiminde yamaçlardan inen sular
kuyuları tatlı su ile doldurur. Yazın, hem bu akışın kesilmesi
hem de nüfusun, dolayısıyla tüketimin aşırı artması nedeniyle kuyulardaki tatlı su azalmaya başlar, oluşan boşluğa
deniz suyu dolar. Bu nedenle sular hem sertleşir ve hem de tuzlanır. Örneğin
yaz başında 40°Fr olarak ölçülen su sertliğinin sonbaharda 130°Fr’a çıktığı
görülmüştür.
İçmeler’in en güzel otelleri arasında yer alan Aqua Otel’de 2004 yılında
kapsamlı bir yenileme yapmaya karar veren yönetim, yeni tesisatın su sertliği
ve tuzluluktan kaynaklanan nedenlerle hızlı eskimemesi için su kalitesini
iyileştirmek istemişti.
Su hazırlama sisteminin projelendirme ve sistem seçimi Alarko Carrier
tarafından yapıldı ve cihazlar Alarko Carrier tarafından temin edildi. Yine, esas
olarak yumuşatma, ön filtre, ters osmoz cihazı ve degazör bulunan bir sistem
seçildi. Otelde iki ayrı kalitede su kullanılıyordu. Mutfak, çamaşırhanede ve
odalardaki banyo-tuvaletler için yumuşatılmış su isteniyordu. Buhar kazanı
için sadece yumuşak değil aynı zamanda düşük iletkenlikli su gerekiyordu.
Suyun iletkenliği düşürmek için ters osmoz sistemi kullanıldı. Ters osmoz cihazının kapasitesi 30 m³/gün’dü.
Su önce, suyun değişen sertliğe bağlı olarak 150 – 200 m³/gün kapasiteli yumuşatıcıya giriyor. Yumuşatılmış suyun bir kısmı binada
kullanıma, bir kısmı da ters osmoz cihazına giden hatta veriliyor. Su, ters osmoz cihazına girmeden önce multi medya filtreden geçirilerek tortu yapıcı maddelerden arındırılıyor. Ters osmoz cihazı membranlarının uzun süre dayanması için suyun pH’ı asit beslenerek
düşürülüyor, işlemden sonra degazör kullanılarak tekrar yükseltiliyor. Bu şekilde ihtiyaçlara uygun özellikte ve kapasitede su sağlanırken
sistemin ömür de uzatılmış oluyor.
5 yıldızlı Aqua Hotel, tertemiz denizi ve eldeğmemiş kumsalları ile Türkiye’nin güneybatı sahilinde, Ege denizinin Akdeniz ile birleştiği
özel bir yerde konumlanmış. İki ana restaurantı, 3 barı, 1 pastanesi, kapalı ve açık yüzme havuzu, özel kumsalı, su sporları, fitness
merkezi, sauna ve Türk hamamı, masaj imkanı, çocuk kulübü, tenis kortları, konferans merkezi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme,
dükkanlar ve kuaförü ile konforlu, modern, misafirperver bir tatil sunuyor. http://www.hotelaqua.com

