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Sayýn Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin kullanýldýðý bazý projelerle ilgili haberleri ve deneyimlerimizi ve haberleri sizinle 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.
ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ
- Teknik Bülten
- Haberler
- Gerçek Konfor
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile
almak isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden
abone olabilirsiniz.
Eski Sayýlar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin
ve diðer bültenlerin eski sayýlarýna
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
“Bültenler” baþlýðý altýndan eriþebilir ve
indirebilirsiniz.
YARARLI BÝLGÝLER
- PURON VE HFC407C
SOÐUTUCULARLA ÝLGÝLÝ TEMEL
BÝLGÝLER
- NEM NÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR
- KOMBÝ HAKKINDA HERÞEY:
» Kombi Nedir?
» Kombi Nasýl Çalýþýr?
» Gaz Yakýtlarý Nedir?
» Modülasyon Nedir?
» Neden Yoðuþmalý Kazan?
» Kaskad Uygulamasý Nedir?
» Kombide 15 Yýl
www.alarko-carrier.com.tr
Haberleþme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanýz, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boþ bir mail gönderiniz.

ALARKO CARRIER AZERBAYCAN ve
ORTA ASYA’DA

Azerbaycan ve Orta Asya’da baðýmsýzlýðýný kazanan yeni cumhuriyetler geliþmiþ dünya
standartlarýna eriþmek için büyük bir atýlým içindeler. Alarko Carrier’in hava koþullandýrma ve
konfor cihazlarý, bina yönetim sistem ve uygulamalarý bu ülkelerde büyük ölçekli kamusal
prestij yapýlarýnda, zor iklim koþullarýna karþýn güvenli bir þekilde hizmet veriyor. Yaklaþýk on
yýllýk geçmiþi olan bu çalýþmalarýn sonuncusu geçtiðimiz günlerde iþletmeye açýlan Kazakistan’ýn
baþkenti Astana hava limaný projesinde gerçekleþtirildi. Bu ülkelerde Türk firmalarý tarafýndan
gerçekleþtirilen ve Alarko Carrier’ýn katkýda bulunduðu bazý büyük eserleri tanýtmak istiyoruz.
GÖRKEMLÝ TESÝSLERDE TÜRK MÜTEAHHÝTLERÝNÝN ve ALARKO CARRIER’IN ÝMZASI...
Bir þehri þehir yapan en önemli özelliði mimari eserleridir. Paris Eyfel Kulesi ile, Roma Collosium’la,
Moskova Kýzýl Meydan’la anýlýyor. Artýk Türkmenistan ve Aþkabat
denildiðinde de Türk müteahhitlik firmasý Polimeks tarafýndan
yapýlan ve hava koþullandýrmasýnda Alarko Carrier konfor cihazlarý kullanýlan dört eser akla gelecek.
Tarafsýzlýk Anýtý ve Deprem Müzesi - Polimeks tarafýndan 1998
yýlýnda tamamlanan proje, 66.890 m² açýk alan üzerine 75 m
yüksekliðinde bir anýt ve 1948 yýlýndaki büyük depremde
hayatlarýný kaybedenlerin anýsýna yapýlan müzeden oluþuyor.
Müzenin üzerinde bulunan 38 ton aðýrlýðýnda, boynuzlarýnýn
üzerinde yer alan parçalanmýþ bir dünya ile depremler
konusundaki eski inanýþlara gönderme yapýlan göz alýcý bir boða
heykeli yer alýyor. Anýtýn 21.5 m kotunda döner restoran, 26 m
kotunda birinci, 49.5 m kotunda ikinci seyir terasý, çevresinde
ise süs havuzlarý var.
Seramoni Alaný ve Seyir Tribünü - 39.410 m² açýk, 4.239 m² kapalý alana sahip olan bu kompleks üzerinde iki altýn kubbe yer
alýyor ve içinde protokol seyir terasý, toplantý salonu, misafir salonlarý bulunan yapýlardan oluþuyor. Önemli kutlamalar bu meydanda yapýlýyor.
Fantan Shopping Center - Dýþtan bakýldýðýnda üzerinden saatte
7.800 ton suyun zarifçe aktýðý dev bir piramiti andýran bu modern
mimari örneði yapý, 43.200 m²’lik alanda yapýldý. 13.000 m²
kapalý alýþveriþ alanýna sahip olan ve üzerinde dekoratif bir bayrak direði bulunan yapý 91 m yüksekliðinde.
Baðýmsýzlýk Anýtý - Bu anýt yapýlmadan önce bu arazinin kurak
bir toprak parçasý olduðunu söyleyenlere inanmak gerçekten
güç. 28.147 m² açýk alan, bugün tamamen yeþillik ve dev havuzlarla kaplanmýþ durumda. Anýtýn 80 m
kotunda, asansörle ulaþýlan bir seyir terasý
var. Anýtýn dört giriþ kapýsý ve her kapýnýn yanýnda Türkmenistan tarihine adýný yazdýrmýþ
önemli þahsiyetlerin bronz heykelleri yer alýyor. Eserin dýþý kadar içi de büyüleyici. Bu kadar kýsa zamanda tamamlanan bir yapýda
bunca iç mimari süsleme detayýnýn bu mükemmellikte nasýl yapýlabildiði gerçekten bir Tarafsýzlýk Anýtý ve Deprem Müzesi (Üstte), Fantan Shopping
sýr gibi.
Center (ortada), Seramoni Alaný ve Seyir Tribünü (altta)
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Basýndan
ÝSHAK ALATON’UN - 27
DERECEDE TEKRAR AÇILIÞI

“Ýshak Alaton’u 10 yýldýr tanýrým. Onun bir
iþ adamýndan öte bilge bir dost olduðunu
her geçen gün daha iyi anlýyorum. Dönüþ
yolunda gazeteci arkadaþlara Bir Garih
Geleneði diyerek nazar boncuðu daðýtýrken
gözlerinde hüzünlü bir sevinç vardý.
Ortaðýný, sýrdaþýný, ruhdaþýný hala içinde
yaþatan, onun ölümüyle içine kapanan ve
onun hayallerinin gerçekleþmesiyle tekrar
dýþarý açýlan hüzünlü bir sevinç.
Astana’da uzun süredir içine kapalý yaþayan
bilge bir iþadamýnýn ortaðýnýn hayalinde
tekrar açýlýþýna þahitlik ettik.”
Haberin tamamý >>>

Konfor Üretimi

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 >>>

ASTANA HAVALÝMANI’NDA ALARKO
CARRIER SÝSTEMLERÝ

Orta Asya'nýn en geniþ ve modern havalimaný olan "Astana Havalimaný" Alarko Þirketler
Topluluðu'nun liderliðindeki konsorsiyum tarafýndan inþa edildi.
Bini Türk olmak üzere üç bin iþçinin yapýmýnda çalýþtýðý havalimaný, Alarko Holding'in Orta
Asya'da 17 yýllýk süre içinde gerçekleþtirdiði 25'inci projesi, Türkmenistan'da Aþkabat,
Özbekistan'da Semerkant, Buhara va Urgenç havalimanlarýndan sonra beþinci havalimaný
projesi oldu.
Astana Havalimaný, yolcu terminal binasý,
çaðdaþ cephe ve çatý kaplama sistemlerinin camla birleþimi, iç ve dýþ mekanlarda
modern ve özgün mimari çözümler ile baþkente yakýþýr bir kompleks olarak tasarlanmýþtýr. Proje, yukarýda sayýlan binalarýn
dýþýnda iþletme bakým binalarý, itfaiye binasý, trafo istasyonlarý, yakýt tanklarý,
pompa istasyonlarý, 10 kilometrelik elektrik, su, kanalizasyon ve telefon baðlantý
hatlarý ile tüm mekanik, elektrik, uçuþ ve Astana Havaalaný genel görünüþü
havalimaný sistemlerinin ve havalimaný
yer hizmetlerinde kullanýlacak çeþitli ekipmanlarýn temini, montajý ve iþletmeye alýnmasý,
mevcut havaalaný ile uyumlu çalýþýr hale getirilmesini, ayrýca pist ve apron tamiratý ile yeni pist,
apron ve yol yapýmý ile peyzajý da kapsýyordu.
190 milyon dolara malolan havalimanýnýn, yolcu kapasitesi yýllýk 1.3 milyon, ayrýca Avrupa'ya
kargo uçuþlarý da iki saat kýsalacak.
1,5 milyar Dolarlýk Taahhüt
Zamanýndan önce teslim edilen Astana
havalimanýnýn malzemelerinin bir kýsmý
Türkiye'den gitti. Türkiye'de Çin graniti
kullanýlýrken, Alarko daha masraflý olmasýna karþýn graniti Kazakistan'ýn komþusu
Çin'den deðil Türkiye'den getirdi. Orta
Asya'da 1,5 milyar dolarlýk taahhüt iþleri
yapan Alarko, bu rakamýn 700 milyon dolarýný Kazakistan'da gerçekleþtirdi. Halen
Biþkek-Almatý karayolunu yapan Alarko
bu ülkede daha önce bir hastane ve Philip Astana Havaalaný iç görünüþü
Morris'in sigara fabrikasýnýn yapýmýný üstlendi.
Astana Havalimanýn Konforu ve Otomasyonu Alarko Carrier'dan
Astana havalimaninin hava kosullandirmasinda 39 HH 100-500 serisinden; 55 adet klima santrali
ve 23 adet hücreli aspiratör, 42 FA serisinden 163 adet fan-coil ünitesi kullanildi. Hava nemlendirme
islemleri için Hygromatik HY serisi buharli nemlendiricilerden 7 adet kullanildi.
Astana uluslararasý havaalanýnýn bina yönetim sistemi Alarko Carrier Bina Yönetim Departmaný
tarafýndan saðlandý, kuruldu ve devreye alýndý. Binalar arasýnda fýber optik kablolar üzerinden
veri iletiþiminin yapýldýðý, 16 binaya daðýlan 34 saha istasyonundan oluþan bina yönetim
sisteminde mevcut nokta sayýsý 3100'dür.
Saha istasyonlarýnda toplam 33 saha bilgisayarý, ana kontrol odasýnda ayrý pc ve yazýlýmý olan
2 kullanýcý terminali ile "mimik pano" da sisteme ait canlý resimleri göstermeye yarayan 1 pc ve
yazýlým da sistemin önemli özelliklerindendir.

Gerçek Konfor

Sayfa 3

Konfor Üretimi

KAZAKÝSTAN’IN YENÝ MECLÝS BÝNASI’NDA
ALARKO CARRIER

Bina Yönetim
Sistemleri
-

Neden bina otomasyonu?
Otomasyonda neler var?
Projeler nasýl gerçekleþir?
Mühendislik kalitesi neden önemlidir?
Bina Yönetim istemi nedir?
En kýsa zamanda ve en doðru þekilde
iþletmeye alma nasýl gerçekleþir?
- Enerji yönetimi nedir?
- Neden Alarko Carrier?
Otomtik kontrol sistemlerinde 39 yýl, bina
otomasyon sistemlerinde 17 yýl deneyim.
Türkiye’nin en büyük otomasyon projelerini
gerçekleþtiren seçkin mühendis ve saha
teknisyeni kadrosu ile tam bir takým.
Yurt dýþýnda 220 tamamlanmýþ proje.
230.000 giriþ-çýkýþ noktasý.
17 yýldýr sorunsuz çalýþan sistemler.
Deneyimli dýþ kaynak.
Ayrýntýlý bilgi için >>>

Otomatik Kontrol
Cihazlarý

Kazakistan Cumhuriyeti’nin yeni baþkenti Astana’da yaptýrdýðý
25 katlý, toplam 28.600 m² alana sahip olan meclis binasý, birleþik toplantý salonu ile birlikte
Kazakistan’ýn vitrini durumundadýr.
Toplam keþfi 23.400.000 $ olan
ve dört bloktan oluþan görkemli
bina, bitiþiðindeki Senato
Binasý ile birlikte modern Kazakistan’ýn temel taþlarýndan
biridir.
Ahsen Ýnþaat firmasý tarafýndan
üstlenilen projede meclis binasýnýn klima tesisatýnda AlarkoCarrier ürünleri tercih edildi. 2
vidalý kompresörlü hava su soðutmalý soðutma grubu, 22
klima santrali, 6 hücreli aspiratör, 6 kanal tipi fan, 22 elektrikli ýsýtýcý, 551 fan coil cihazý,
20 buharlý nemlendirici kullanýldý.

Kazakistan Meclis Binasý inþaatýnýn baþlangýcý tarihi Ekim 2001,
bitiþ tarihi Aðustos,2004

Ayrýca tüm cihazlarý bir merkezden kontrol eden bina yönetim sistemi de Alarko-Carrier ürünleri
ile gerçekleþtirildi.
1982 yýlýnda kurulan Ahsel Ýnþaat, faaliyetlerini Ahsel Holding bünyesinde sürdürüyor. Baþlangýçta
yurt içinde kamu kuruluþlarýna, bina ve altyapý projeleri ile hizmet veren Ahsel Ýnþaat, 90’lý yýllardan itibaren kalite anlayýþýný yurt dýþýna taþýyarak, bilgi birikimi, doðru tasarýmý, teknolojik
yeterliliði ile sektörünün lider kuruluþlarý arasýnda yer aldý.
Kaliteli imalatý daima ön planda tutan Ahsel Ýnþaat, sürekli geliþimi misyon edindi. Ülkemizde,
AB çevre standartlarýný þimdiden saðlayan ilk fosfor giderimli Biyolojik Atýksu Arýtma Tesisi’ni,
Antalya Kemer’de Türkiz Oteli tamamladý.

Üniversal Kontrol Sistemleri:
- Ölçülen ve kontrol edilen fiziksel büyüklükler: Sýcaklýk, nem, entalpi, basýnç,
fark basýncý.
Kontrol edilen cihazlar:
- Vana motorlarý, damper motorlarý, akým
vanalarý, kademeli kontrol cihazlarý
Ayrýntýlý bilgi için >>>

Ahsel Ýnþaat daha sonra Kazakistan’ýn ticaret merkezi Almaty’de Türkiye’nin gururu The Regent
Almaty (The Ankara in Kazakhstan) Deluxe Oteli’ni inþa etti.
Azerbaycan’ýn baþkenti Bakü’de, tüm üniteleri bir arada bulunduran Merkezi Klinik Hastanesi’ni
anahtar teslimi bitirdi.
Kazakistan’ýn yeni baþkenti Astana’da toplu konut projelerini ve kendi yatýrýmý olan Ýþ ve
Alýþveriþ Merkezi'ni rekor hýzla tamamladý ve Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Binasý’ný
inþa etmekle onurlandýrýldý.
ISO 9001 kalite belgesine sahip Ahsel Ýnþaat’ýn kalite politikasý, koþulsuz memnuniyeti ve sürekli geliþimi hedef alan bir yönetim anlayýþýna dayanýyor.
http://www.ahsel.com.tr
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Konfor Üretimi:
Fan Coil
Üniteleri
42FA
42 FA Fan Coil, hava koþullandýrma alanýnda dünyanýn önder kuruluþu Carrier'ýn bilgi
birikimi, sürekli araþtýrma ve geliþtirme
çalýþmalarý sonunda dünya pazarlarý için
tasarladýðý mükemmel bir üründür. 42 FA
Fan Coil, Carrier'ýn patenti ile, AlarkoCarrier'ýn yenilenen, yüksek teknolojiye
sahip Fan Coil Tesisleri'nde üretiliyor.
Alarko- Carrier'ýn mühendislik ve bakým
güvencesi ile Türkiye ve dünya pazarlarýna
sunuluyor.
Ayrýntýlý bilgi için >>>

Buharlý
Nemlendiriciler
Hygromatik
Nem alanýnda dünyanýn önde gelen kuruluþu Hygromatik’le saf buharla nemlendirilmiþ doðal, saðlýklý bir hava, tozsuz bir ortam. Mikroiþlemci ile güvenli ve kolay çalýþtýrma. Ürün kalitesi ve verim için gerekli
hava koþullarýnýn saðlanmasý. Elektronik
monitörden çalýþtýrma iþlevlerinin kontrolü. Ekonomik, yüksek verim. Kaliteli
malzeme, uzun ömür. 4-9 kg/saat buhar
üretim kapasitesi aralýðýnda toplam 11
modelle tam çözüm.
Ayrýntýlý bilgi için >>>

Tüm ürün bilgi ve fiatlarý için >>>

BAKÜ SANAR RTL BÝNASI'NDA ALARKO CARRIER
CÝHAZ ve SÝSTEMLERÝ
Türki Cumhuriyetler'de Türk müteahhitlerin yaptýðý yatýrýmlar devam
ediyor.
Azerbaycan’ýn baþkenti Bakü’de
SANAR Ýnþaat firmasý tarafýndan
yaptýrýlan ve ikisi 14 katlý biri 18 katlý
3 kuleden oluþan, 17.000 m² net kullaným alanlý lüks konut ve alýþveriþ
merkezi Bakülülerin hizmetinde.
Kulelerde bulunan 84 lüks daire ve
8 büyük maðazanýn konforu, Alarko
Carrier üretimi fan-coil cihazlarý, klima santralleri, soðutma gruplarý ve
ýsýtma sistemleri ile saðlanýyor.
Nefis deniz manzarasý ve þehir merkezindeki eþsiz konumu ile Bakü'nün yýldýzý olmaya aday bu
kompleksin proje ve mekanik uygulamalarýný tecrübeli bir elektromekanik grup olan Mepcon
Consturaction- Ýstanbul gerçekleþtirdi.

