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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.

TÜRKÝYE’NÝN EN BÜYÜK ve MODERN
ADLÝYE SARAYINDA ALARKO CARRIER
SÝSTEMLERÝ

Ürün Bilgileri
Alarko Carrier cihazlarý ile
ýsýtýlýp soðutulan Ýzmir Adliye
Sarayý hizmete açýldý

Carrier Su Soðutma Grubu
Vidalý Kompresörlü
GLOBAL CHILLER- 30HXC
Carrier’in gelecek için geliþtirdiði, çevre dostu
su soðutma grubu. Ozon etkisi sýfýr HFC134a 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 >>>
Isýtma
Cihaz ve
Donanýmlarý
Ayrýntýlý bilgi >>>
Haberleþme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanýz, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boþ bir mail gönderiniz.

Mimarý projesi Mimar Mustafa AYTÖRE ve Orhan AKYÜREK tarafýndan yapýlan, yapý inþaatýnýn tamamý ÝC HOLDÝNG’in kuruluþu
olan ÝÇTAÞ, mekanik tesisatý ise
MADANOÐLU firmalarýnca gerçekleþtirilen, projesinin kontrolü
ÝZMÝR BAYINDIRLIK VE ÝSKAN MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yürütülen Ýzmir Adliye Sarayý,
Adalet Bakaný Cemil Çiçek’in katýlýmýyla hizmete açýldý.
Yapýmýna 1990 yýlýnda baþlanan ve bugüne kadar 83 trilyon lira harcanarak Bornova,
Karþýyaka ve Alsancak’a giden yollarýn kesiþtiði noktada inþa edilen Ýzmir Adalet Sarayý,
9 bloktan oluþuyor. 121 bin metrekare kullaným alanýyla Türkiye ve Ortadoðu’nun en büyük adliye binasý olarak nitelendiriliyor. Adliye Sarayý’nda 136 mahkeme salonu ile çok
yönlü bir sosyal tesis, 500 kiþi kapasiteli konferans salonu, adli týp hizmet binasý, 1000
kiþilik yemekhane, dinlenme salonu, 1000 araçlýk otopark alaný, 54 yataklý misafirhane,
60 kiþilik kreþ, kuaför ve kafeterya da yer alýyor.
Alarko Carrier Sistemleri
Bu projede tüm ortamlarýn havasý koþullandýrýldý. Alarko Carrier tarafýndan tasarlanan
ve gerçekleþtirilen akýllý bina yönetim sistemi ile tüm hava koþullandýrma sisteminin
ekonomik, arýzasýz ve istenildiði gibi çalýþmasý saðlandý. 1.250.000 kCal/h soðutma
kapasiteli 5 adet vidalý kompresörlü su soðutma grubu, su soðutma kuleleri, 1 adet hava
soðutmalý su soðutma grubu, 38 adet klima santralý, 21 adet hücreli aspirator, 1.357 adet
fancoil, split klimalar, vortice fanlar, hassas klima cihazlarý, 1.500.000 kCal/h ýsýtma
kapasiteli sýcak su kazanlarý, brülör, su yumuþatma cihazlarý, pompalar kullanýldý.
Tüm sistemin kontrolu Alarko Carrier’ýn gerçekleþtirdiði bina otomasyon sistemi ile yapýldý.
Tüm binada UYAP (Ulusal Yargý Aðý Projesi) bulunuyor. Adalet hizmetleri çaðdaþ koþullara
uygun bilgisayar sistemi ile yerine getiriliyor.
Binanýn elektrik kurulu gücü 4.2 mVA ve üç trafodan
karþýlanýyor. Ayrýca þebeke enerjisi kesildiðinde kapalý mekanlarýn tümünü ve bilgisayar sistemlerini
beslemek üzere 1000 KVA’lýk jenaratör sistemi de bulunuyor.
ÝÇTAÞ ile MADANOÐLU firmalarý tarafýndan günlük
ortalama 200-300 kiþilik iþ gücü ile yürütülen çalýþmalarda, peyzaj dahil tüm proje sözleþme süresinden
yaklaþýk 6 ay önce tamamlandý.

Gerçek Konfor
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ÜRÜN BÝLGÝLERÝ
Carrier Hava Soðutmalý
Yoðuþmalý Üniteler
AQUASNAP- 38 RA

40-151kW kapasite aralýðýnda 10 model. Aþýrý sessiz çalýþma. Tüm ünitelerde scroll kompresör ve çok düþük
ses seviyeli, 2 hýz kademeli Flying Bird
II fan. R407c soðutucuya göre tasarýmlý. Prodialog Plus kontrolörü ile donatýlý. Carrier programlanabilir termostatlarý ile uzaktan kumanda. Standard
kesme anahtarý. Soðutucu devresindeki tüm donanýmlarýn doðrudan genleþmeli hava koþullandýrma cihazlarý
ile baðlantý olanaðý. Düþük profili ve
montaj için çok az yer gerektirdiði için
her türlü binaya kolaylýkla yerleþtirme üstünlüðü.
Ayrýntýlý bilgi >>>
Klima
Santrali:
Carrier
39HH100
39HH500
Vidalý, Hava
Soðutmalý
Soðutma
Grubu:
Carrier 30GX

FanCoil
Carrier 42FA

Buharlý
Nemlendiriciler
Hygromatik

Fanlar
Vortice

Hassas
klimalar
Stulz
Split klimalar
Su yumuþatma cihazlarý
Pompalar
Bina yönetim sistemleri
Tüm ürün bilgileri >>>

BTC BORU HATTI HÝZMET BÝNALARINDA
CARRIER CÝHAZLARI
Azerbaycan’da üretilen ham petrolün boru hattý
ile Gürcistan üzerinden Ceyhan’da inþa edilecek
bir deniz terminaline, buradan da dünya
pazarlarýna ulaþtýrýlmasýný amaçlayan BaküTiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattý
Projesi son aþamasýna geldi.
Bu büyük projenin Gürcistan ve Azerbaycan sýnýrlarý içindeki istasyonlarda yer alan hizmet binalarýnda Carrier cihazlarý tercih edildi.
Projede toplam 48 yoðuþmalý ünite (38RA), 64
klima santrali, 18 adet buharlý nemlendirici cihazý
kullanýldý.
TARÝHÝ PROJE
BTC tarihi projesi kapsamýnda Bakü’den baþlayýp
Ceyhan’da son bulacak toplam 1.774 km uzunluðunda bir boru hattý ile (Türkiye kesimi 1.074 km)
baþta Azeri petrolu olmak üzere bölgede üretilecek
yýlda 50 milyon ton düzeyinde ham petrol, Ceyhanda inþa edilen deniz terminaline ve buradan da
tankerlerle dünya pazarlarýna ulaþtýrýlacak. Bu
proje ile hem ekonomik açýdan uygun, hem de
çevresel açýdan sürdürülebilir bir taþýma sistemi
kurulmuþ olacak.
PROJENÝN GELÝÞÝMÝ
20 Eylül 1994’de, Bakü’de
Azerbaycan Devlet Petrol Þirketi “SOCAR” ile yabancý
petrol þirketleri arasýnda,
“Azerbaycan Petrollerinin Üretim Paylaþým Anlaþmasý”
imzalandý. TPAO da bu anlaþmaya %1,75’lik pay ile
dahil oldu.
7 Þubat 1995’de SOCAR hissesinden %5’lik bir payýn
TPAO hissesine eklenmesi
oybirliði ile onaylandý.
18 Kasým 1999’da “Hükümetlerarasý Anlaþma-IGA”,
Ýstanbul’da yapýlan AGÝT
Zirvesi’nde biraraya gelen Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaþkanlarý tarafýndan, ABD Baþkaný’nýn
þahitliðinde imzalandý. Ayrýca, “Ev Sahibi Ülke Anlaþmasý -HGA”, “Anahtar Teslim
Müteahhitlik Anlaþmasý-TA” ve “Hükümet Garantisi Anlaþmasý-GG” da bu tarihte
parafe edildi. 3 Ekim 2000’de Azerbaycan, BTC Projesi’ni desteklemek üzere bir
“Sponsor Grup” oluþturuldu.
17 Ekim 2000’de, AIOC üyesi 8 þirketten oluþan bu yeni grubun üyeleri, bir “Sponsor Grup Finansman ve Ýþbirliði Anlaþmasý” imzalayarak Ana Ýhraç Boru Hattý
(MEP) Katýlýmcýlarý adýný aldý.
17-18 Ekim 2000 tarihlerinde MEP Katýlýmcýlarý, “Ev Sahibi Ülke Anlaþmalarý”ný,
“Hükümet Garantisi Anlaþmasý”ný, BOTAÞ ile de “Anahtar Teslim Müteahhitlik
Anlaþmasý”ný imzaladýlar. Böylece, artýk bir “Dünya Projesi” haline dönüþen bu
önemli boru hattý projesinin realize edilmesinin önündeki tüm engeller ortadan
kalktý ve BTC hattý için onay alýndý.
HEDEF 2005
Tüm hattýn tamamlanmasý ve devreye alýnmasý için hedeflenen tarih 2005 yýlý
b a þ l a r ý d ý r.
Gerek Enerji Bakanlýðý, gerekse BOTAÞ Genel Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan
Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH Proje Direktörlüðü, projenin planlanan tarihte bitirilmesi
için büyük bir gayretle çalýþýyor.
Kaynak: www.botas.gov.tr

