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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...

Tekirova’daki Güral Alibey Premier
Oteli’nde Alarko Carrier ile
Mükemmel Konfor

CARRIER 39 HQ
Klima Santrali

19 XRV Santrifüj Kompresörlü Su
Soğutma Grubu

Güral Alibey Premier Tekirova Turistik Tesisleri, porselen sektörünün
lider markası Güral’ın turizm alanında yaptığı ve bu sezon hizmete
açılan dev bir yatırım. Kemer’deki tesisler, turizm alanında Güral Alibey markasının en son yatırımı olarak bu sezon hizmete açıldı.
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.

Güral Premier Tekirova tesisleri şirketin Club Alibey Belek’ten sonra ikinci premier tesisi. Grup
üretim sektöründe yaklaşık 1750 kişi, hizmet sektöründe yaklaşık 1250 kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 3000 kişiye sağladığı istihdam ile bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı
sağlıyor.
Güral Alibey Premier Tekirova Turistik Tesisleri 200.000 m² arazi üzerine, Türk mimari
tarzı esas alınarak, çam ormanlarının içinde,
konfor standartları en yüksek düzeyde tutularak, 583 oda 1600 yatak kapasiteli olarak
inşa edildi.
Çok katlı beton binalar yerine bahçe içinde 2
ve 3 katlı binalardan oluşan, 50-90 m2 arası
değişen son derece ferah ve konforlu odala-
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rı, çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 10.000
m2 alana sahip 21 havuzu ile doğa ve çevre ile barışık bir tesis.
Bahçe peyzajı yurtiçinden ve yurtdışından özel olarak getirilen bitkiler ile yapıldı. Resepsiyon ve lobi giriş binasında bulunuyor. Ayrıca
150 araba kapasiteli kapalı otoparkı mevcut.
22.000 m²’lik alana kurulu dev Aquaparkda toplam 26 kaydırak
bulunuyor. Bunlardan 17 tanesini değişik şekillerde tasarlanmış çocuk kaydırakları oluşturuyor.
Ayrıca “macera havuzu”, çocukların vazgeçemediği mekanlar arasında yerlerini alırken, bebekler için özel yapılmış bebek plajı ve
yetişkinler için eğlence havuzu, su masajları, jakuziler, su yatakları,
yağmur ormanları gibi zengin alternatifleri ile Aquapark Türkiye’nin
en büyük eğlence alanına sahip.
Mekanik tesisat projesini STM Proje’nin yaptığı tesisteki soğutma ihtiyacı 3 adet Carrier 19XRV su soğutmalı kondenserli, frekans konvertörlü, santrifüj kompresörlü su soğutma grubu ve 4 adet Mita
PME serisi su soğutma kulesi ile karşılandı. Ayrıca 25 adet 39HQ
klima santrali, 50 adet 39 HQ hücreli aspiratör, 1613 adet 42 NF,
162 adet 42DWC fan coil cihazı, 1150 adet VFL Trox debi ayar
cihazı, 135 adet digital, 130 adet analog termostat ve ALC bina
otomasyon sistemi kullanıldı.
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19 XRV Santrifüj Kompresörlü Su Soğutma Grubu
Çevre dostu R134A soğutkanlı. Evergreen® etiketli. Yüksek verimli hermetik santrifüj teknolojisinin (ACE) avantajı. Değişken frekans sürücülü.
703 - 5100 kW kapasite aralığında.
Artırılmış yüzey alanı, borulamada yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verim (Best in Class). Yalıtım, elektrik kutusu
bağlanabilme vb gibi özel opsiyonlar.

