Ağustos 2010
Sayı 48
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Enerji, Yedek Parça
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...

Sürdürülebilir Ofis Tasarımları
Ticari Mekanlar (LEED CI)

Carrier’ın Şanghay Ofisleri

Hava Koşullandırma
Ocak 2010
Sayı 44

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Yedek Parça

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...

Carrier’dan Anahtar Teslim Çözüm:
Hastahaneler Enerji Maliyetlerinde
%30’un Üzerinde Tasarruf
Aralık 2009
Sayı 34
www.alarko-carrier.com.tr
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda verilmiştir.
ABD Newyork
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Yararlı
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duyurmanızdan
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Erişim Hastahanesi (CAH) olarak kurulmuştu. CAH en yakın tam teşekküllü
Bültenle
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zamanınızı
gereksağlık kuruluşlarına
35 mil
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fazla uzaklıkta bulunan, 25 veya daha az hasta yatağına sahip
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sağlık
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silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
ECH’ta, 24tıklamanız
saat hizmet
veren acil servis, ağır ve ikincil vakalarda uzun süreli bakım servisleri, fizik teadresimize
yeterlidir.
davi, laboratuvar ve radyoloji bölümü vardı. Hastahane çok yüksek kalitede hizmet verilmesi ve bunun
Saygılarımızla.

sürekliliğinin sağlanabilmesi için işletme maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyordu.

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.
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Carrier’dan Enerji
Verimliliği Alanında
Dev Yatırımlar

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

önem kazanan enerji verimliliği konusunda Carrier’da önemli gelişmeler yaşanıyor. 2008 yılı
içerisinde Amerika’daki en büyük ESCO’larından biri olan NORESCO’yu, yine merkezleri Amerika’da bulunan LEED ve enerji verimliliği danışmanlığı konularında uzman şirketler DOMETECH INC., ARCHITECTURAL ENERGY (AEC) ile Çin veHindistan pazarında kısa sürede
liderliği alan, Pekin Olimpiyatları’nda çok önmeli sorumluluklar üstlenen ve bunları başarıyla
Aralık 2009
yerine getiren EMSI’yi (bkz. ACST’den Haberler, sayı 25)
satın alarak bu konuya verdiği önemi göstermiştir.
Sayı 33
Carrier, yine 2008 yılı içerisinde sadece Amerika’da yüwww.alarko-carrier.com.tr
rüttüğü çalışmaların bir kısmını Avrupa’da da uygulamak
için İngiltere merkezli bir yapılanmaya giti. UTC Power’ın
bazı enerji verimli sistemlerinin, bu organizasyon çatısı alIsıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
tında Avrupa pazarına da sunulması için halen çalışmalar

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
sürdürülüyor.
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.
Sayın Okurumuz,
Ayrıca bütün UTC şirketlerinden temsilcilerin bir araya

Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko

Alarko Carrier Enerji
Verimliliği Danışmanlığı
(EVD) Alanında Çalışmalara
Başladı

gelmesiyle UT500 Energy Team oluşturularak şirketlere
Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:Carrier’la
ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ait tesislerdeki enerji tüketimini ve çevreye verilen zararı
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri
azaltmak amacıyla verimlilik artırıcı çalışmalar yapılması
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aşağıda
NORESCO,bizler
AEC ve Dome-Tech şirBültensağlanıyor.
konusundaki
düşünceleriniz
ve faaliyetlerini
tanıtıyoruz. >>>
için yolketleri
gösterici
olacaktır. Haberleşme
adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı gereksiz yere almak istemiyoruz, adresinizin
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
adresimize tıklamanız yeterlidir.
Ülkemizdeki ekonomik gelişme, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmeye, standartı daha yüksek
Saygılarımızla.

Türkiye’de Yeşil Bina
Konsepti
ve Alarko Carrier

yaşam hedefi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı da hızla artıyor.
İhtiyacı karşılayacak kaynakların temininde zorluklar yaşanıyor ve ülkemiz her geçen gün daha
fazla dışa bağımlı hale geliyor. Enerji ihtiyacımızın neredeyse yüzde 75’i yurt dışından karşılanıyor.
Bu kritik durumda neler yapılabilir?
İlk akla gelen enerji üretiminin arttırılmasıdır. Ancak bunun gerçekleştirilmesi zaman, ekonomik
olanaklar ve doğal kaynaklarla sınırlıdır. Kuşkusuz tüm ülkeler gibi Türkiye de enerji üretimini sürekli arttırmaktadır. Ancak daha önceki yıllardan gelen enerji açığı ve giderek artan enerji ihtiyacı
enerji açığının her geçen yıl daha da artmasını engeleyememektir. Artık enerji sorununun sadece
yeni santraller kurularak çözümlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, tüm dünyada önemle
ele alınan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması gereği çok ciddi olarak gündemimize gelmiştir, hatta geçen her zaman önümüzdeki yıllarda sorunun daha da büyümesinden başka
bir sonuç vermeyecektir.

Türkiye Enerji Bonkörü

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.
Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

Yakın zamanlara kadar ükelerin gelişmişliğinde en önemli kriterlerden biri de enerji tüketimiydi; bir
ülke ne kadar fazla enerji tüketiyorsa o kadar fazla üretim yaptığı ve refah düzeyinin yüksek olduğu
kabul edilirdi. Günümüzde bu değerlendirme geçerliğini yitirmiş durumda; artık gelişmişlik
ülkelerin ne kadar çok enerji tükettiğiyle değil, ne kadar az enerji harcayarak
ne kadar çok ürettiğiyle ölçülüyor. Bu kriterle Türkiye’ye bakılırsa sorunun ne kadar ciddi
olduğu daha iyi görülebilir.
Türkiye’nin yıllık birincil enerji tüketiminin Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) bölünmesiyle elde
edilen “enerji yoğunluğu” OECD ülkelerinin 2, AB ülkelerinin 2,5, Japonya’nın 4 katıdır. (Kaynak:
EİE) Makina Mühendisleri Odası’nın verilerine göre son 5 yılda birincil enerji tüketimimiz %35,
elektrik enerjisi tüketimimiz de %43 oranında artmıştır. Eğer enerji yoğunluğumuz Japonya’nın 4 katı ise, Türkiye’de Japonya’ya göre çok daha pahalı yaşıyor, çok daha
pahalı üretiyoruz demektir. Üstelik “enerji yoğunluğu” her geçen yıl daha fazla artıyorsa
globalleşen dünya ekonomisi içinde bu koşullarda var olabilmek giderek olanaksız hale gelebilir.
Yapılan hesaplamalara göre enerji verimli kullanılırsa, imalat sanayinde enerji maliyetleri yüzde 8
ila 50 arasında azaltılabilir.
Türkiye ve Enerji Verimliliği
Ülkemizde, dışa bağımlılığı kontrol altına alarak artan enerji ihtiyacına cevap verebilecek, Avrupa
Birliği uyum çalışmalarına destek olacak, aynı zamanda çevre dostu sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Sürdürülebilir enerji politikalarının iki farklı konuda ele alındığı ülkemizde, ilk olarak enerji çeşitliliğini artırmak amacıyla 2005 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi >>>

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.

Carrier Şirketi’nin Şanghay’daki yeni ofisleri Han Kou Caddesi’nde, Sail
Kulesi’nde yer alıyor. Carrier’ın şirketlerinden EMSI yeşil bina kriterlerine uygun
olarak gerçekleştirdiği, Carrier-Çin çalışanları için verimli ve konforlu; müşteriler içinse davetkar, aynı zamanda da enerji verimli ofis ortamları ile Carrier’ın
çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik taahütlerini ortaya koydu. Ofisler, Ticari İç
Ortamlar Kategorisi altında LEED-CI sertifikasını almak için başvurdu.
Çözüm
Carrier’ın yeni Şanghay ofislerinin yapımında
baştan sona yenilikçi yöntem ve teknikler uygulandı.
Carrier’ın yeşil hedeflerine ulaşmak için EMSI bu
ofislerde yeşil ve sürdürülebilir konsept oluşturmak üzere mimar ve müteahhitlerle işbirliği yaparak projeyi tamamladı.
Proje, sürdürülebilir ortam (SO), su verimliliği,
(SV), enerji ve atmosfer (EA), malzeme ve kaynaklar (MK), iç ortam hava kalitesi (İHK) ve yenilikçi tasarımlar (YT) gibi altı önemli bölümde
LEED sertifikasyonu alma süreciyle devam ediyor.

SO

SV

EA

MK İHK YT
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Projenin Öne Çıkan Özellikleri
Merkezi Organizasyon: Ofisler, Carrier Şanghay merkezli çok sayıdaki işi, şirket içi iletişimi artırmak
amacıyla tek bir yerde toplamak amacıyla tasarlandı.
Bu ofislere, Çin Dağıtım ve Servis Genel Merkezi, Şangay Dağıtım ve Servis Ofisleri, EMSI, Küresel
Tedarik Zinciri, Asya HVAC Genel Merkezi ve Asya/Çin Ticari Soğutma şirketleri yerleşti ve çalışmaya
başladı.
Müşteri Odaklı:

1. Carrier’ın Çin Servis Çağrı Merkezi yeni ofislere göre yeniden yerleştirildi. Bu çağrı merkezi
tüm Çin’e hizmet veriyor ve %97 başarı oranı ve
ortalama 10 saniye müşteri bağlantı süresi ile
yılda 50.000’den fazla çağrı alıyor.
Carrier Çin Çağrı Merkezi 2008 ve 2009 yıllarında üst üste “Çin’in En İyi Çağrı Merkezi” olarak seçildi.

2. Uzaktan İzleme ve Öngörü Servisleri Merkezi
de, Çin’de yerleşik Carrier müşterileri için bina
enerji kullanımını ve performansını uzaktan izlemek için bu ofislere yerleşti.
Bu servis, potansiyel bina sistem sorunlarını düzenli olarak izleme, raporlama, tanı ve müşteri
binaları için de iyileştirici fırsatları öngörmek üzere çalışıyor.

Çalışan Odaklı:

1. Çalışanlar için toplantı merkezi beşinci katta
yer alıyor. Bu alan kantin, hava alma, kütüphane ve çalışanlar için yapılan çeşitli aktivitelerde
kullanılıyor.

2. Birkaç “açık tartışma” alanı çalışma verimliliğini artırmak üzere çalışanlar arasında küçük ölçekli iletişimleri ve tartışmaları cesaretlendirmek
için oluşturulmuştur.

3. LED ekranlı televizyonlar organizasyon içinde
etkili iletişim kanalları sağlamak için ofislerin her
yerine yerleştirilmiştir.

4. Misafirler ve şehir dışı çalışanlar için ofislerde
verimli ve uygun çalışma ortamları sağlayan “konaklama (hotel-ing)” alanları tasarlanmıştır.
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Projenin Öne Çıkan Özellikleri
Yeşil Bina Tasarımı:
1. Arsa seçimi aşamasında Carrier, ofis yapılacak yerin toplu hizmetlere ve halk ulaşımına olan yakınlıklarına dikkat etti. Çok fazla
yer incelemesinden sonra, Carrier, önemli hizmetlere yakın ve toplu ulaşıma kolaylıkla erişilen şehrin merkezindeki yere karar verdi.
Arsanın konumu çalışanların toplu ulaşım araçları kullanmasını
teşvik ediyor.

2. Ofis mobilyaları ve halılar düşük emisyon ve yüksek oranda
geri dönüştürülmüş malzeme içeren ürünlerden seçildi. Seçilen
ürünlerin çoğu “Yeşil Etiket” ile sertifikalanmıştır.

3. Ofis gereçlerinin %84’den fazlası “Enerji Yıldızı” olarak tescillenmiştir. Bunlara, çok işlevli yazıcılar, diz üstü bilgisayarlar, LCD
televizyonlar, mikrodalga fırınlar örnek verilebilir. Bu cihazlar geleneksel cihazlardan çok daha az enerji tüketiyor.

4. Ofislerin inşası sırasında kullanılan boya, kaplama, yapıştırıcı
ve izolasyon ürünleri zararlı emisyonu engellemek ve iç ortam
hava kalitesini sağlamak için LEED standartlarına göre seçildi.

5. Ofislerin inşası sırasında EMSI/ Carrier Tasarım Ekibi iç ortam
hava kalitesine özellikle önem verdi. Günlük temizlik ve hava kanallarının yalıtımını da içeren iç ortam hava kalitesi yönetim planı
yürürlüğe konuldu.
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Projenin Öne Çıkan Özellikleri
6. Ofis tasarımı çalışanlara önemli ölçüde gün ışığı sağlamak ve
bir şehir manzarası sunmak üzere yapıldı. Ofislerin %75’inden fazlası doğal gün ışığından yararlanıyor. Gün ışığının bu denli kullanımı aydınlatma sistemi tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %20
daha az olmasını sağlıyor.

7. Gün ışığına duyarlı aydınlatma kontrol sistemi düzenli olarak
gün ışığı alan alanlarda pencere içlerine monte edildi. Bu sistem
bağlantılı aydınlatma yükünün %80’ine bağlı. Bu bağlantı ile gün
ışığının enerji kullanımını azaltması sağlandı.

8. Temiz hava üniteleri iç ortam hava kalitesini iyileştirmek ve gelişmiş konfor koşuyllarını sağlamak ve böylelikle çalışanların verimliliğini artırmak üzere %30 daha fazla hava sirkülasyonu sağlıyor.

9. Ofislerin ısıtma ve soğutması için Carrier’ın yüksek performanslı
VRF sistemleri kullanıldı. Tam yük verimliliği yaklaşık 3,2 ve IPLV
yaklaşık 5,5 ile Çin’in en yüksek verimlilik standardı olan GB Standartlarının 1. derecesini karşılıyor. Buna ek olarak, Carrier VRF sistemlerinde, ozona zarar vermeyen R410a soğutkanı kullanılıyor.

Proje Özetiri
Yer
: Şanghay, Çin
Proje Tipi : Ticari, İç ortam
Bina Yaşı : 2 sene
Proje Tipi / Alanı:
Ofis / 5000 m2
Binanın Kullanımı:
Ofis binası

Amaçlar:
Çalışan ve müşteri dostu;
Ticari bir binada yeşil ve sürdürülebilir bir iç ortam
Projenin Nedeni
LEED Sertifikasyonu
Ana Karar Etkeni
LEED Standart (LEED CI)

Kullanılan Hava Koşullandırma
Cihazları
Carrier 38DS Serisi Dijital VRF
LEED/Sürdürülebilirlik Danışmanı
EMSI
Yerleştirme Tarihi
Şubat 2010

