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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ve Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve deneyimlerimizi 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...

» ALARKO

KONFORAL
ADK
Sıvı ve Gaz Yakıtlı
Döküm Kazan

» ALARKO

ACK2 Serisi
Sıvı ve Gaz Yakıtlı
Çelik Kazan

» ALARKO

ACK3 Serisi
Sıvı ve Gaz Yakıtlı
Çelik Kazan

Gaziemir’de Alarko Carrier Merkezi
Isıtma Sistemleri
Emlak Bankası Gaziemir Konutları’nda doğalgaza dönüşüm devam
ediyor. Yetkili Satıcımız Flora Isıtma Soğutma’nın, Barış, Kültür
ve Kardelen sitelerinde kurduğu sistemler 2007 kış sezonunda
çalıştırılmaya başlandı
Barış Sitesi, her bir bloğu zemin + 4 kat olan ve
6 bloktan oluşan 60 daireli bir site.
Toplam ısınma alanı yaklaşık 6 bin m².
Daha önce fuel oil’li kazanla ısınan sitede şimdi 2 adet ACK 2-250 çelik kazan kullanılıyor.
Doğalgaz brülörü tipi ALG 36/2-3/4”.
Sistemde 2 adet NCP 6/125 ve 2 adet 5/125
sirkülasyon pompası var.
Genleşme tankları ise kapalı tip ve 2 adet 500 lt.
Tüm sistem ekopanel 7/21 ile kaskad şeklinde
ve dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatik
olarak çalıştırılıyor.
Kaskad çalışmada önce birinci kazan devreye
giriyor.
Yeterli ısınma sağlanamazsa, ikinci kazan da
devreye giriyor.
Her yeni başlangıçta devreye ilk giren kazan yer
değiştiriyor, böylece eşit yaşlanma sağlanıyor.

» ALARKO ALG Serisi Doğalgaz Brülörleri
» ALARKO Tekli Tip Sirkülasyon Pompaları
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

Kültür Sitesi Genel Görünüm

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.

Kültür Sitesi Kazan Dairesi

Barış Sitesi Genel Görünüm

Barış Sitesi Kazan Dairesi

Kültür Sitesi’nde ise 5 blok mevcut.
Her bir blok zemin + 7 kattan oluşuyor.
2 adet ACK 3-300 kazan kullanıldı ve brülör tipi
ALG 60/2-3/4”.
ACK 3, üç geçişli bir kazan modeli.
Yanma gazları kazan içinde üç kere dolaşıyor ve
bu arada zararlı gazlar tamamen yanıyor.
Dolayısıyla çevreye saldığı zararlı gaz daha az.
Yaklaşık 8 bin m² ısınma alanı olan sitede 3
adet NCP 6/125 ve 1 adet 5/125 sirkülasyon
pompası kullanılıyor.
2 adet 7/21 ekopanelle kaskad olarak çalışan
sistemde 2 adet 750 litrelik kapalı genleşme
tankı var.
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Kardelen Sitesi Genel Görünüm

Kardelen Sitesi 8 bloktan oluşuyor.
Her bir blok zemin + 4 kat ve sitede toplam 83
daire bulunuyor.
Yaklaşık 8 bin m² ısınma alanına sahip olan
binalarda 2 adet ADK-308 döküm kazan kullanıldı.
Doğalgaz brülörü tipi ALG 77/2-1”.
Burada 3 adet 65/13 sirkülasyon pompası ve
kazanlarda şönt pompa olarak 2 adet HCP
4/80 var.

Kardelen Sitesi Kazan Dairesi

Şönt pompa hemen kazanın yanına, su giriş ve
çıkış hatları arasına bağlanıyor ve sistem devrede olduğu sürece çalışıyor.
Sıcak döküm kazana ani soğuk su girişi olursa dökümün çatlama riski olduğundan, şönt
pompa, kazandan çıkan sıcak su ile kazana
dönen soğuk suyu sürekli karıştırıyor ve ani sıcaklık değişimini önlüyor.
Genleşme tankları kapalı tip ve 2 adet 750 litre.
Sistem Ekopanel 12/31 ile kaskad şeklinde ve
dış hava sıcaklığına göre tam otomatik çalışıyor.

3 Yollu Vana

Sistemlerin hepsinde gidiş hattında üç yollu
vana bulunuyor.
Üç yollu vana ısıtma sisteminde, kazan gidiş ve dönüş su hatları arasına takılıyor.
Gidiş ve dönüş sularını belirli oranlarda karıştırarak yakıt tasarrufu sağlıyor ve kazan
verimini arttırıyor.

Şönt Pompa

