Aralık
Sayı 56
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, 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...

Yeraltı Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinde Su Kaynaklı
Vidalı Isı Pompası Cihazlarının Uygulanması

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

1
SİSTEMİ
2
3
naklar (MK), iç ortam hava kalitesi (İHK) ve YENİ
ye- BİNALAR İÇİN LEED
ENERJİ ve ATMOSFER
4
nilikçi tasarımlar (YT) gibi altı önemli bölümde
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
5-6
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

Saygılarımızla...

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız,
lütfen ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.

Ürünleri ve
LEED Sertifikasyonu
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.

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.

Beijing Teknik Üniversitesi (BTS)
Spor Salonu
Projenin Amacı
Beijing Teknik Üniversitesi Spor Salonu (BTS), 2008 Pekin Olimpiyat
Oyunları’nda badminton ve ritmik jimnastik oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. BTS, 7.500 kişilik oturma kapasitesi ile toplam 22.270 metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Oyunlardan sonra, BTS, üniversite öğrencilerinin ve
öğretmenlerin kültür ve spor merkezi olduğu kadar Uluslararası Badminton
Federasyonu’nun ve Çin Genel Spor İdaresi’ne bağlı badminton takımının
antreman alanı olarak kullanıldı. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nın ana teması olan “Yeşil Olimpiyat” kapsamında tüm Olimpik yapıların ve alanların
inşaatı ve işlevlerinin tasarlanması, sürdürülebilir çevre yönetimi ve yüksek
enerji verimliliğine göre yapılmıştır.
Çözüm
BTS için özel olarak tasarlanmış hava koşullandırma sisteminde,
Su Kaynaklı Isı Pompası (WSHP) yerel koşullar doğrultusunda
kullanıldı. Carrier, bu projede bir set 300 RT 30HX300AH-HP1
ve iki set 400RT 30HXC400AH-HP1, yüksek verimli vidalı WSHP
üniteleri ve yirmiyedi set 39CBFI klima santrali ile tüm hava terminali ünitelerini sağladı. >>>

binaları

değerlendirir
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BTS içindeki her oturma koltuğunun altında üç adet 13,5 cm hava besleme çıkışı vardır ve hava koşullandırıcıdaki kontrol edilen havanın hızı 0,2 m/s’nin altına düştüğü zaman, tüm alanın sıcaklığı 26oC
olacaktır ki bu da badminton karşılaşmaları sırasında istenen ortam sıcaklğını tam olarak karşılanması
demektir. Hava koşullandırma yükünün belli zamanlara sıkışmasına rağmen Yeraltı Kaynaklı Isı Pompası (GSHP) Sistemi aynı zamanda binanın tüm ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını da karşılar.

Projenin Öne Çıkan Özellikleri- Yeraltı Suyu İle Isıtma ve Soğutma
GSHP sisteminin en öne çıkan özelliği çevre dostu olması, enerji tasarrufu ile kararlı çalışma (stable
operation) sağlamasıdır. 30HXC-HP yüksek verimli Vidalı WSHP Üniteleri, yeraltı sularının hava koşullandırma sistemi için soğuk ve sıcak su olarak kullanılmasına olanak verir.
Yaz aylarında yeraltı suları soğuk su gibi; kış aylarında ise derin kuyudan gelen sular GSHP sisteminin de
desteği ile ısıtma suyu olarak kullanılır. Bu sadece ısıtma maliyetlerini ciddi oranlarda düşürmez, aynı zamanda, ısıtma sisteminin, çok belirgin bir enerji tasarrufu etkisi ile, güvenilirliğini çok büyük ölçüde artırır.
Hava kaynaklı ısı pompası sistemleri ile karşılaştırıldığında soğutma verimliği %20, ısıtma verimliliği %30
artar. Sistem, elektrikli ısıtma sistemleri ile kıyaslandığında verimlilik %70’in üstüne çıkar.
Bu uygulama aynı zamanda, kazan kullanımından kaynaklanan duman kirliliğini engeller ve soğutma kulesinin kullanılmaması ile GSHP sistemi atmosfere ısı vermez, böylelikle daha temiz ve iyi bir çevre sağlanır.
HAVA
SOĞUTMA

Buharlaştırıcı

Buharlaştırıcı

Buharlaştırıcı

Yoğuşturucu

Yoğuşturucu

Yoğuşturucu

Besleme suyu sığ
kuyudan alınır

Su sığ kuyuya deşarj
edilir

YERALTI KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİ
(Yaz- Soğutma)

Yoğuşturucu

Buharlaştırıcı

Buharlaştırıcı

Buharlaştırıcı

Besleme suyu sığ
kuyudan alınır

YERALTI KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİ
(Kış- Isıtma)

Besleme suyu derin kuyudan
alınır

Yoğuşturucu

Su derin kuyuya deşarj edilir

Yoğuşturucu

Su sığ kuyuya deşarj edilir

HAVA
ISITMA
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Projenin Öne Çıkan Özellikleri- Carrier Vidalı WSHP Üniteleri
Çevreye duyarlı ve ozona zarar vermeyen HFC-134a soğutkanı kullanan Carrier 30HXC-HP Vidalı WSHP
su soğutucuları “Yeşil Olimpiyat” kavramına tam uygundur. Özgün, çok kompresörlü tasarım özelliği
kompresörlerin çalışmasını esnek biçimde düzenleyebilir ve binadaki değişken çalışma yüklerini karşılayabilir. Bağımsız çift çevrim (loop) tasarımı oyunlar sırasında hava koşullandırma sisteminin normal
çalışmasını sağlayan soğutucuların güvenli çalışmasını daha da geliştirir.
Carrier Pekin Olimpiyat Oyunları Uzaktan İzleme Merkezi, BTS alanı içine monte edilmiş Carrier Su
Soğutucularının çalışma durumlarını izler ve Carrier’ın hava koşullandırma üniteleri için önleyici (koruyucu) tanılar sağlar ve böylelikle tüm hava koşullandırma sisteminin güvenli ve yüksek verimle çalışması
denetlenir.

Carrier 30HXC-HP Vidalı
WSHP su soğutucuları.
Bilgi için bkz. s.4

“Beijing Teknik Üniversitesi Spor Salonu dünyadaki en iyi badmington salonudur”.
Mr. Jiang Rongzhong, Dünya Badmington Federayonu Başkanı

Proje Özetiri
Yer
: Beijing, Çin
Proje Tipi : Yeni inşaat
Bina Yaşı : 3 sene
Proje Tipi / Alanı:
Betonarme / 22.700 m2
Binanın Kullanımı:
Badmington oyunları için spor
salonu

Amaçlar:
Güvenirlik, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir çevre yönetimi
Tasarım Düşüncesi
Elektrostatik toz toplama üniteleri klima santralinin yapısına dahil edildi.
Ana Karar Etkeni
Sistem verimliliği ve ozona zarar
vermeyen soğutkan kullanımı

Kullanılan Hava Koşullandırma
Cihazları
3 adet 30HXC-HP vidalı su soğutucu,
27 adet 39CBFI klima santrali
Mühendislik Danışmanı
Güney Çin Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım ve Araştırma Enstitüsü
Yerleştirme Tarihi
Ağustos 2007
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30HX Evergreen®

Yüksek verimli
Vidalı kompresörlü su soğutucu
70 - 265 Nominal Tons
30HXA - Kondensersiz
30HXC - Su soğutmalı
30HHP - Isı pompalı
30HX üniteleri vidalı kompresörleriyle sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Performans Özellikleri
Klorinsiz HFC-134a soğutkanlı
Kısmi ve tam yükte çalışmada düşük enerji tüketimi
Çalışma voltajları: 208/230 V, 230 V, 460 V, 575 V
208/230 V ve 230 V 50/60 Hz ünitelerin tüm modellerinde fabrika montajlı W-∆ start standart
Çıkan sıvı sıcaklığının 0,3°C mertebesinde doğrudan kontrolü
Giren sıvı sıcaklığının debi ve yük değişimlerine göre sürekli izlenmesi
Compatible with Carrier Comfort Network® (CCN) iletişim linki ile uygun
Emniyet Özellikleri
Düşük voltaj kontrol devresi
Kısa devre koruması
Çift su soğutucu kontrolü
Dönüş suyundan sıcaklık reseti
Soğuk su su akış anahtarı
Elektronik soğutkan ölçümü
Bakım Özellikleri
Hermetik ikiz vidalı kompresör
Mekanik olarak temizlenebilen kondenser ve soğutucu (30HXC)
Alarm kontakları
Filtre kurutucu
Nem izleme için gözetleme camı
Navigator™görüntüleme modülü ile emme ve basma basınç ve sıcaklık
değerlerine ulaşma ve servis kolaylığı
Boşaltma ve sıvı hattı kapatma vanası
ON/OFF kontrol anahtarı
Modüler Yapı ve Montaj Özellikleri
Standart giriş
Tek noktadan elektrik bağlantısı
Harici kondenserler için (30HXA) kolay bağlantı
Neopren titreşim yalıtıcıları (montaj yerinde)
Fabrika Montajlı Opsiyonlar: W-∆ start; Tuz; Minimum yük kontrolü,
Emme servis vanası; EMM (Enerji İzleme Modülü)
Montaj Yeri Donanımları: Kontrol güç transformatörü; Minimum yük
kontraolü; Ses azaltma; Titreşim söndürücü;Sıcaklık reset sensörü; Chillervisor™ System Manager III; Soğutucu kafası yalıtımı; EMM (Enerji Yönetim Modülü
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