Kasım 2010
Sayı 55
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...

Su Soğutucuları ve Klima Santrallerinde Isı Geri
Kazanım Uygulamaları

Aralık 2009
Sayı 33
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.
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.
Saygılarımızla.

Türkiye’de Yeşil Bina
Konsepti
ve Alarko Carrier

Alarko Carrier Enerji
Verimliliği Danışmanlığı
(EVD) Alanında Çalışmalara
Başladı
Ülkemizdeki ekonomik gelişme, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmeye, standartı daha yüksek
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
Ağustos 2010
ele alınan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması gereği çok ciddi olarak gündemiSayı 48
mize gelmiştir, hatta geçen her zaman önümüzdeki yıllarda sorunun daha da büyümesinden başka
bir sonuç vermeyecektir.

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

Türkiye Enerji Bonkörü

Sürdürülebilir Ofis Tasarımları

Sayın Okurumuz,

Yakın zamanlara kadar ükelerin gelişmişliğinde en önemli kriterlerden biri de enerji tüketimiydi; bir

Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
ülke neilgili
kadar
fazla ve
enerji tüketiyorsa o kadar fazla üretim yaptığı ve refah düzeyinin yüksek olduğu
kullanıldığı bazı projelerle
haberleri
deneyimlerimizi ve kabul
haberleri
sizinle Günümüzde
paylaşedilirdi.
bu değerlendirme geçerliğini yitirmiş durumda; artık gelişmişlik
mak istiyoruz.
ülkelerin ne kadar çok enerji tükettiğiyle değil, ne kadar az enerji harcayarak
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için
yol gösterici olacaktır.
adresimiz
neHaberleşme
kadar çok
ürettiğiyle ölçülüyor. Bu kriterle Türkiye’ye bakılırsa sorunun ne kadar ciddi
aşağıda verilmiştir.
olduğu daha iyi görülebilir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
yaymanızdan memnun
oluruz. yıllık birincil enerji tüketiminin Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) bölünmesiyle elde
Türkiye’nin
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı geedilen
“enerji
yoğunluğu”
OECD
ülkelerinin 2, AB ülkelerinin 2,5, Japonya’nın 4 katıdır. (Kaynak:
reksiz yere almak istemiyoruz. Adresinizin
EİE) Makina
Odası’nın verilerine göre son 5 yılda birincil enerji tüketimimiz %35,
silinmesi için bu sütunun
altındakiMühendisleri
e-posta
adresimize tıklamanız yeterlidir.
elektrik enerjisi tüketimimiz de %43 oranında artmıştır. Eğer enerji yoğunluğumuz JaponSaygılarımızla...

Ticari Mekanlar (LEED CI)

Carrier’ın Şanghay Ofisleri

ya’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

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
Carrier’dan Anahtar Teslim Çözüm:
- Gerçek Konfor
Hastahaneler Enerji Maliyetlerinde
%30’un Üzerinde Tasarruf
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.

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...

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
Elizebethtown’daki
Kamu Hastahanesi (Community Hospital- ECH) federal hükümet
Yararlı
görürseniz
bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan
memnun
tarafından 25 yataklı
Aciloluruz.
Erişim Hastahanesi (CAH) olarak kurulmuştu. CAH en yakın tam teşekküllü
Bültenle
ilgilenmiyorsanız
zamanınızı
gereksağlık kuruluşlarına
35 mil
veya daha
fazla uzaklıkta bulunan, 25 veya daha az hasta yatağına sahip
sizolan
yere
almak
istemiyoruz, adresinizin
sağlık
kuruluşlarıydı.
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.

Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

Ülkemizde, dışa bağımlılığı kontrol altına alarak artan enerji ihtiyacına cevap verebilecek, Avrupa
Birliği
uyum çalışmalarına destek olacak, aynı zamanda çevre dostu sürdürülebilir enerji politikaCarrier’dan Enerji
Verimliliği Alanında
larının
geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Dev Yatırımlar
Sürdürülebilir enerji politikalarının iki farklı konuda ele alındığı ülkemizde, ilk olarak enerji çeşitliliğini artırmak amacıyla 2005 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi >>>

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

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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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

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
yönetim ve sürdürülebilirlik taahütlerini ortaya koydu. Ofisler, Ticari İç
Ortamlar
altında LEED-CI sertifikasını almak için başvurdu.
bültenle,
Alarko Kategorisi
Carrier ürünlerinin

Eylül 2010
Sayı 27-3

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

çevresel
Sayın Okurumuz,

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 >>>

Bu

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
deneyimlerimizi ve haberleri sizinle paylaşYeni Ürün
Carrier’ın yeni Şanghay ofislerinin yapımında
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile mak
almakistiyoruz.
Bülten konusundaki
düşünceleriniz
bizler
isterseniz;
baştan sona
yenilikçi yöntem
veiçin
teknikler uyguwww.alarko-carrier.com.tr adresinden yol
abone
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz
landı.
olabilirsiniz.
aşağıda verilmiştir.
Eski Sayılar
Carrier’ın bültenimizi
yeşil hedeflerine
ulaşmak için EMSI bu
Yararlı görürseniz
çevrenizde
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin ve
ofislerde
yeşil oluruz.
ve sürdürülebilir konsept oluşturyaymanızdan
memnun
diğer bültenlerin eski sayılarına
mak üzere mimar ve
müteahhitlerle
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
Bültenle ilgilenmiyorsanız,
zamanınızı
ge- işbirliği ya“Bültenler” başlığı altından erişebilir
ve yereparak
reksiz
almak
istemiyoruz.
projeyi
tamamladı.Adresinizin
indirebilirsiniz.
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
GİRİŞ
Proje, sürdürülebilir ortam (SO), su verimliliği,
Haberleşme Adresi:
adresimize tıklamanız yeterlidir.
LEED SINIFLANDIRMA
ebulten@alarko-carrier.com.tr
(SV), enerji ve atmosfer (EA), malzeme ve kay-

Çözüm

Saygılarımızla...

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız,
lütfen ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.
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SV EAEnerjiMK
İHK YT
EA ÖnkoşulSO
2 – Minimum
Performansı
LEED sertifikasyonu alma süreciyle devam ediyor.

EA Önkoşul 3 – Soğutkan Yönetimi
EA Kredi 1 – Enerji Performansının Optimizasyonu
EA Kredi 4 – Geliştirilmiş Soğutkan Yönetimi
EA Kredi 5 – Ölçümler ve Doğrulama
İÇ ORTAM ÇEVRE KALİTESİ (EQ)
4
EQ Önkoşul 1 – Minimum IAQ Performansı
EQ Kredi 1 – Sış Ortam Hava Dağıtımının
İzlenmesi
EQ Kredi 2 – Havalandırmanın Artırılması
EQ Kredi 5 – İç Ortam Kimyasallar ve Kirletici
Kaynaklarının İzlenmesi
EQ Kredi 6.2 – Sistemin Kontrol Edilebilriliği:
Isıl Konfor
EQ Kredi 7.1 – Isıl Konfor: Tasarım
CARRIER ÜRÜNLERİ ve LEED SERTİFİKASI
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SİSTEM ŞEMALARI
7-12
Paket Tip Büyük Çatı Klimaları- VAV
7
Paket Tip Küçük Çatı Klimaları- VVT
8
Su Kaynaklı Isı Pompası- Kule Döngülü
9
Soğuk Su- VAV
10
Soğuk Sulu Fan Coil
11
Döşemealtı Hava Dağıtımı (UFAD)
12

GİRİŞ
Günümüzde sürdürülebilir tasarım inşaat
standartlarının uygulandığı yeşil bina inşaatları giderek yaygınlaşan bir eğilim olmuştur.
Çevreye duyarlı inşaat ve yüksek performanslı işlemler için stantardları belirlemek
ve yaygınlaşmasına yardım etmek üzere
ABD Yeşil Bina Konsey’i LEED ( Enerji ve
Çevre Tasarımında Liderlik) puanlama sistemini geliştirdi.
LEED puanlama sistemi binalar ve profesyonellerin akredidasyonu için gönüllü
sertifikasyonun sunduğu üçüncü parti sertifikasyon standartlarını geniş ölçüde tanır.
Sertifikasyon gönüllü yapılmasına rağmen,
birçok idareci, yerel yönetimler kamu
projelerinde tasarım mühendislerinden ya
da mimarlardan veri toplama ve analiz
için LEED standartlarının gereklerine uygun
davranmaları istemektedir.

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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Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile almak
isterseniz;
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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.

Beijing Ulusal Su Sporları Merkezi
(Su Küpü)
Projenin Amacı
Beijing Ulusal Su Sporları Merkezi (National Aquatics Center- NAC) 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları için bir simge bina olmuştur. Binanın mimari konsepti su moleküllerinin
yapısından esinlenilerek gerçekleştirilmiş ve bir mavi küpü andıran görünümü nedeniyle de “Su Küpü”,
Ulusal Stadyum’un klasik Çin mimari
konsepti “yuvarlak gökyüzü ve kare
yeryüzü”nü tam anlamıyla gösteren
“Kuş Yuvası” ile uyum içinde adlandırılmıştır.
2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nın
ana teması olan “Yeşil Olimpiyat” tüm
Olimpik yapıların inşaatının ve faaliyetlerinin tasarlanması, çevre yönetimi İnşaat sırasında Su Küpü’nün su hücreleri şeklinde tave yüksek enerji verimliliğine ulaşmak sarlanan çelik konstrüksiyonu iç taraftan membranla
dolduruldu.
amacıyla yapılmıştır. >>>
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Çözüm

binaları
değerlendirir

NAC binasında, “Yeşil Olimpiyat” ihtiyaçlarını
karşılamak için Carrier tarafından hava koşullandırma çözümleri önerildi ve sonuç olarak
Carrier tüm cihazların sağlayıcısı olmaya hak
kazandı.
Bu kapsamda toplam soğutma kapasitesi 2800
RT olan 4 adet santrifujlü su soğutucu, 57 adet
ileri teknolojili klima santrali, 437 adet fan-coil
ve su soğutucu sistem kontrolü kullanıldı.
Carrier NAC binası için hava koşullandırma sisteminin tasarımına ısı geri kazanım uygulamasını da dahil etti. Bir tarafdan, ısı geri kazanım
cihazı su soğutucuların içine yerleştirildi, öte yandan, yeni ısı geri kazanım cihazı ısı boruları ile
birlikte ileri teknolojili klima santraline eklendi.
Tüm soğutucularda ozona zarar vermeyen
HFC-134a soğutkanı kullanıldı.
Bu çözüm NAC binasındaki hava koşullandırma sisteminin enerji kullanım verimliliğini etkin
olarak iyileştirdi ve aynı zamanda tüm hava koşullandırma sistemi için yeşil tasarım kavramını
çok iyi ifade etti.

Projenin Özellikleri
NAC toplam inşaat alanı 87.283 metrekare ile Beijing Olimpiyat Oyunları’nın merkezi noktasına
inşa edildi. Bina, 177 metre uzunluğunda, 177 metre genişliğinde ve 31 metre yüksekliğinde bir küp
biçimindedir. Kare düzlem üç havuza bölünmüştür. (Olimpik Yüzme Havuzu, Isınma ve Eğlence Havuzu). İki tabakalı ETFE hava yastıkları ile çevrelenmiştir. Bünyesinde barındırdığı büyüleyici ve ayırıcı
özelliklerdeki HVAC sistemi ile dünyada eşi olmayan bir binadır.
Carrier, NAC için, 3 adet 19XR800 santrifüjlü su soğutucu, 1 adet 19XR400 ısı geri kazanımlı santrifüjlü su soğutucu sağladı. Sistemin soğutma kapasitesi ihtiyaçları karşılanırken, ısı geri kazanımlı su
soğutucularda havuz suyunun ve kullanım sıcak suyunun ısıtılması için yoğuşma ısısı geri kazanılıyor. Bu
işlem sadece çevreye verilen ısının azalmasına neden olmuyor, aynı zamanda ısıtma için tüketilen enerjinin de daha az kullanılmasını sağlıyor. Sözü edilen ısı geri kazanım cihazı kullanılabilecek 40oC’da
sıcak su üretir ve su soğutma sistem tasarım gereklerinin tamamının karşılandığı ısının %50’den fazlasını geri kazanır.
Carrier’ın klima santrali ünitesinin içine monte edilen ısı borulu ısı geri kazanım cihazı taze havanın ısıtılması için kullanılan egzos havasından etkin biçimde ısıyı geri kazanır ve sistem içindeki enerji tüketimi
belirgin biçimde azalır.
Buna ek olarak, NAC’ın yüksek sıcaklıklı ve fazla klorlu özel havasının ekipmanların üstünde ya da
parçalarında kullanılan kaplama malzemelerini korozyona uğratma riski vardır. Bu nedenle, Carrier’ın
klima santral üniteleri NAC için pas ya da korozyon etkilerinden korunmak üzere özel olarak polyester
ile kaplanmıştır.
Carrier Kontrol Şebeke(Network) Sistemi soğutma sisteminin uygulamalarına göre enerji korunumu,
koordinasyon, soğutucularıda kapsayan tüm cihazların yönetimi için soğutucuların yükleme/boşaltma
sayısını kontrol ederek optimal çalışma sağlar ve sistemin enerji kullanım verimliliğini geliştirir.
Carrier Beijing Olimpiyat Oyunları Uzaktan İzleme Merkezi, NAC alanı içine monte edilmiş Carrier
Su Soğutucularının çalışma durumlarını izler ve Carrier’ın hava koşullandırma üniteleri için koruyucu
tanılar sağlar ve böylelikle tüm hava koşullandırma sisteminin güvenli ve yüksek verimle çalışması
denetlenir.
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19XR Santrifüjlü Su Soğutucuları

binaları
değerlendirir

Santrifüj Teknolojisinin (ACE) Avantajı:
703 - 5275 kW kapasite aralığında 19
XR modelleri; 703 - 5100 kW kapasite aralığında frekans inverterli 19 XRV
modelleri.
Artırılmış yüzey alanı, borulamada yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verimli (Best in Class)
cihaz.
Ozon dostu R-134a soğutkanlı.
19XR cihazları Carrier’ın Pozitif Basınç
Depolama (Positive Pressure StoragePPS) Sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem pozitif basınçlı su soğutucularda,
kompresör toplaması (pumpdown) EPA’nın vakum derecesini, servis ve onarım sırasında soğutkanın
korunmasını ve minimum soğutkan sızıntısı olmasını sağlar.
PPS sisteminde bulunan bir depolama tankı ve bir toplama ünitesi, iki kademede, 0,8 m3 ve 1,5 m3 depolama ihtiyacını karşılar.
Carrier’ın PPS sistemi ve çelikten imal edilen tanklar Amerikan Makina Mühendisleri Topluluğu’nun
(American Society of Mechanical Engineers- ASME) basınç tankı kodlarına göre fabrikada test edilmiş
ve 1.276 kPa basınça göre sertifikalandırılmıştır. 185 psig (1276 kPa). PPS sistemi, ASHRAE 15’in tahliye koşullarına uygun olarak iki tahliye vanası ile donatılmıştır. Hermetik toplama ünitesi, hermetik bir
pistonlu kompresör, soğuk su soğutkanlı bir kondenser, yağ ayırıcı ve önceden kablolanmış emniyet ve
kontrol donanımlarından oluşan komple bir sistemdir.
Hermetik toplama ünitesi, izolasyon vanaları kullanılan ankastre bir depolama sistemine sahip olan
mevcut bir depolama tankı ya da su soğutucusuna dışardan bağlanılarak da kullanılabilir.

Carrier Konfor Ağı (Carrier Comfort Network)
Carrier Konfor Ağı (Comfort Network- CCN) mimarisi Carrier’ın konfor ve kontrol konularındaki
deneyimi ile geliştirdiği en ileri kontrol teknolojisidir. Carrier Konfor Ağı mimarisi DDC teknolojisi ile
yüksek kaliteli HVAC cihazlarının entegrasyonu ile hassas konfor seviyesi ve maksimum işletme verimi
sağlayan komple bir sistemdir.
Sistemin Özellikleri:
Operatör Arayüzleri: i-VU® CCN; i-VU® Plus; i-Vu CCN Router; i-Vu CCN Link; ComfortVIEW™; CCNWeb
Doğrudan Dijital Genel Amaçlı Kontroller: Comfort Controller 1600; Comfort Controller 6400; Giriş/
Çıkış Modülü için Comfort Controller 6400; Otomatik anahtarlar için Comfort Controller 6400; Lokal
Arayüz Donanımı (LID) için Comfort Controllers kontrolörleri.
Özel Saha Uygulamalarında Kullanılan HVAC Kontrolleri: ComfortID™ VAV Air Terminal Controllers;
Tek kanallı zone kontroller; Güçlendirilmiş fan zone kontroller; ComfortID Fan Coil Controller; PremierLink™ Rooftop/Split Sistem/Su Kaynaklı Isı Pompası (WSHP) Controller; ComfortID ve PremierLink
Donanımları; Besleme havası sıcaklık sensörü; Birincil hava sıcaklık sensörü; Konum değiştirme sensörü;
Ortam sıcaklık sensörü; CO2 oda sensörü; Entegre sıcaklık ve CO2 sensörü; Fan-coil röle kartı; Su Kaynaklı Isı Pompa sistemi kontrol paneli.
Ağ Sistemi Donanımları: Birlikte çalışabilir sistem donanımları; LON Çevirici; BACnet/Modbus Çevirici
HVAC Kontrol Uygulamaları: Carrier’ın “Talep Kontrollü Havalandırma” teknolojisi ile işletme masraflarını düşüren HVAC kontrol çözümleri.

Kasım 2010, Sayı:55

YEŞİL Bina / YEŞİL Enerji- Gerçek Konfor Sayfa 4

Proje Özetiri
Yer
: Beijing, Çin
Proje Tipi : Yeni inşaat
Bina Yaşı : 4 sene
Proje Tipi / Alanı:
Betonarme / 87.283 m2
Binanın Kullanımı:
Spor ve yüzme yarışları

Amaçlar:
Enerji tasarrufu, güvenirlik ve sürdürülebilir çevre yönetimi
Tasarım Düşüncesi
Yüzma havuzunun ısıtılması için
enerji geri kazanımı ve paslanma
koruması için polyester kaplama.
Ana Karar Etkeni
Sistem verimliliği, ozona zarar vermeyen soğutkan ve yüzme havuzu
içi özel çözüm.

Kullanılan Hava Koşullandırma Cihazları
6 adet 19XR santrifüjlü su soğutma ünitesi, 57 adet
39CBF klima santrali; 438 adet 42CE fan-coil; CCN
tekolojisi
Mühendislik Danışmanı
Uluslararası Çin İnşaat Tasarımı
Yerleştirme Tarihi
Kasım 2006

