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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...

CARRIER 39 HQ
Klima Santrali

CARRIER AQUAFORCE 30XA
Soğutma Grupları

“Süper Lüks” JW Marriott
Ankara Oteli’nde Alarko
Carrier Havası
Ankara Söğütözü’nde, 2008 Mart’ında Özdoğan Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapımına başlanan JW Marriott Otel’inin
2010 yılı sonunda açılması planlanıyor. Ankara’da şimdiye kadar yapılmış en büyük turizm yatırımı olan proje kapsamında JW Marriott’un
Avrupa’daki en büyük ve en lüks oteli inşa ediliyor.

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.

“Yeşil Otel” konsepti içinde tasarlanan
otelin hava koşullandırma sisteminde, iç
ortam konforu, iç hava kalitesi ve enerji verimliliği için Alarko Carrier ürünleri
kullanılıyor.
Dünyadaki en büyük otel işletmecilerinden biri olan ve bünyesine Ritz Carlton’u
da katan Marriott Grup, 19 ülkede 20
bine yakın yatak kapasitesine sahip, 2014
yılında işletme kapasitesini 28 ülkede 29
bin odaya çıkarmayı hedefliyor. Grubun
gelişim projeksiyonu içinde JW Marriott
Ankara önemli bir yer alıyor. >>>

RMJM Kuzey Amerika Tasarım Direktörü
Peter Schubert JW Marriot Ankara’nın
mimari özelliklerini şöyle açıklıyor: “Geometrik formlu ve heykelsi görünüşlü
kule Ankara’nın ufuk çizgisinin üzerinde
yükseliyor ve şehrin girişinde dikkat çeken, çarpıcı ve ikonik bir unsur olarak
kentin görselliğini zenginleştiriyor. Taş
ve camdan tasarlanan estetik kule gündüz güneş ışığı ile oynayacak ve gece
ışıklandırılanınca Ankara’da bir çekim
merkezi olacak”. Tamamlandığında
otelin Ankara’nın sembol yapılarından
biri olması bekleniyor.
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Yüksek bir kule ve bununla bağlantılı genel mekanların olduğu
alçak bir kütleden oluşan, 14.000 m² alana kurulu 24 katlı lüks
otelin mimari tasarımı dünyanın önemli mimarlık bürolarından
Amerikan RMJM Hillier firmasına ait. Dekorasyon projeleri ise
grubun Antalya’daki otelinin de dekorasyon projelerini yapan
Solano Associates tarafından hazırlanmış, uygulama Özdoğan
Proje Ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.
“Yeşil Otel” konseptine göre inşa edilen otelin kule bölümü,
doğu ve batı cephesinde doğal gölgelendirme elemanı olarak
kullanılan dikey taş panellerle, Ankara için, yenilikçi ve sürdürülebilir bir bina tasarım örneği olacak özelliklere sahip.
Yüksek performanslı, çevre dostu renklendirilmiş cam perde duvar kaplaması ise güneş ışığından ısı kazanımını azaltırken doğal
aydınlatmayı arttırarak enerji tasarrufu sağlayacak özelliklerde
tasarlanmış. Otelin peyzaj düzenlemesi de gölgelemeye destek
olacak ağaç ve bitkilerle planlanmış. Yer altı otoparkı tercih edilmiş.
Giriş katından beşinci kata kadar yükselen alçak galeri bölümünde biri 1500 kişi kapasiteli balo salonları, çeşitli büyüklüklerde
toplantı salonları, kongre sarayı, restorantlar ve mağazalar, beşinci kattan sonra kule bölümünde otel bölümü yer alıyor.
Otelde 401 oda ve suit var. Bunlardan 298’i her türlü konfora
sahip “standart oda” şeklinde, ayrıca 61 “deluxe oda”, 15 “corner oda”, 10 “deluxe suit”, 12 “corner suit”, 2 “executive suit”
ile banyosunda ve bir çok yerde 24 ayar altın kullanılan 224 m2
alanlı iki özel “diplomatik suit” ve 366 m² alanlı bir özel “king
suit” bulunuyor.
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdoğan, Marriott grubunun üst sınıf otelleri arasında yer alan Marriott Ankara’nın özel
suitlerinde devlet başkanları, krallar ve diplomatların ağırlanacağını belirtiyor. Ankara’nın en büyük ve en sofistike SPA merkezi
de burada olacak.

Projede 58 adet kullanılan, Carrier 39HQ serisi, yüksek verimli klima
santrali. Gebze’de üretilen klima santralinin gövde yapısı EN 1886
– 2007, mekanik performansı ise EN 13053 - 2001 standartlarına uygundur (üstte); Otelin taş ve camdan tasarlanan estetik kulesi (yanda
üstte); Otelin yüksek, gün ışığına açık tavanlı, ferah ve etkilayici giriş
bölümü (yanda altta).
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Cephe kaplama işleri büyük oranda biten ve iç mekandaki ince
işleri süren bu büyük ve “yeşil otel” özellikli yatırım projesinin hava
koşullandırma sisteminde Alarko Carrier ürünleri tercih edildi.
Projeye göre binada Carrier 30XA-1302 modeli 4 hava soğutmalı vidalı soğutma grubu, Gebze’de üretilen Carrier 39HQ modeli
58 klima santrali, 39HQ modeli 48 hücreli aspiratör, Hygromatik
C ve HY serisi 5 buharlı nemlendirici kullanılıyor.

