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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...

RC NEXT Hassas Hava
Koşullandırıcılar
Bosch Bursa Fabrikalarında

Bkz. www.alarko-carrier.com.tr adresinden
e-bültenler, Gerçek Konfor bültenleri,
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.

“Dünyadaki her beş diesel motordan birinin enjektörü
Bosch’un Bursa fabrikalarından…” İlk temsilciliğini 1910 yılında İstanbul’da açan Bosch 100 yılı aşkın Türkiye’de. İlk sanayi
tesisini 1972 yılında Bursa’da diesel motor enjektörü fabrikası
ile kurmuştu. Günümüzde “BU-1” olarak adlandırılan bu fabrikaya sonraki yıllarda değişik alanlarda yeni fabrikalar, Ar-Ge
merkezleri eklendi.
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RC NEXT Hassas Hava Koşullandırıcılar
Bosch Bursa Fabrikalarında
“Dünyadaki her beş diesel motordan birinin enjektörü Bosch’un Bursa fabrikalarından…” İlk temsilciliğini
1910 yılında İstanbul’da açan Bosch 100 yılı aşkın Türkiye’de. İlk sanayi tesisini 1972 yılında Bursa’da
diesel motor enjektörü fabrikası ile kurmuştu. Günümüzde “BU-1” olarak adlandırılan bu fabrikaya sonraki
yıllarda değişik alanlarda yeni fabrikalar, Ar-Ge merkezleri eklendi.

1972’den Bugüne Bosch Türkiye
Bugün Bosh Türkiye, otomotiv, enerji, bina ve sanayi teknolojileri
ile dayanıklı tüketim malları alanlarında Bursa, Manisa, Kocaeli ve
İstanbul’da faaliyet gösteren altı ayrı şirketi kapsıyor.
Bosch Grubu, 1972 yılında 70 çalışan ve 6000 m² fabrika alanıyla başladığı sanayi yürüyüşü 2013 yılında, 10 bini aşkın çalışana,
940 bin m² fabrika alanına ulaştı. Bosh Türkiye 2,1 milyar avro
cirosu ve 1,3 milyar avro’luk ihracatıyla Türkiye’nin ve dünyanın
teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri haline geldi.

Bosh Fabrikalarında Alarko Carrier

Bosch Türkiye’nin Bursa Tesisleri

Bosh Türkiye’nin gelişim sürecinde hava koşullandırma sistemlerinde Alarko Carrier sistem ve ürünleri tercih edildi. Alarko Carrier
klima santralleri Bosch’un Bursa’daki BU1, BU2, BU100, BU101,
BU108, BU109, BU303, BU400, BU401, Bosch Rexroth BU5
Etap1 ve Etap 2 üretim tesislerinde, BU4.1 Gözle Kontrol Alanı,
BU410 Log Alanı, Enerji Verimlilik Okulu, Bu102a İmalat Holü
Santrali, ENI Hassas Oda, HDVE-5, BU5 Hassas Oda gibi yerlerde, Kocaeli’nde Bosch Rextroth İş Merkezi’nde yıllardır başarıyla
çalışıyor; süreç, konfor ve hassas hava koşullandırma sağlıyor.

Eğitime BU1 ve BU2 fabrikalarından toplam 40 teknisyen katıldı.
Soru ve cevaplarla tamamlanan eğitimde katılımcılar çok yararlı
olduğunu belirttiler.

Son olarak Bursa Bosch BU-1 ve BU-2 fabrikalarındaki ölçüm
ve sistem odalarının hava koşullandırma sistemlerinde, Alarko
Carrier’ın sağladığı RC- Next DX serisi hassas hava koşullandırıcılar kullanıldı.

Cihaz Başında Teknik Eğitim
Alarko Carrier Teknik Destek ve Eğitim Şefi Tolga Aydınlı tarafından 28-29 Kasım 2013 ve 5-6 Aralık 2013 tarihlerinde Bursa
Bosch işletmesi bünyesinde çalışan teknisyen kadrosuna temel soğutma bilgileri, soğutma çevrimi, soğutucu akışkanlar, soğutma
sistemlerindeki son yenilikler ve RC Hassas klima cihazlarının kullanımı konusunda eğitim verildi. Cihaz başında işletme ve bakım
uygulamaları yapıldı.

Alarko Carrier “Üretimde ve Hizmette Kalite” sistem ve ürünleriyle
ilgili olarak Satış Sonrası Hizmet Bölümü ile kurulum ve işletmeye
alma işlemlerinde eğitim ve süpervizyon desteği, çalışma süreci
boyunca bakım ve servis hizmeti veriyor.

