Nisan 2011
Sayı 58
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...

Büyük ve Küçük Soğutma Kapasiteli Absorbsiyonlu Su
Soğutucuların Karma 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.

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
Ağustos 2010
enerji açığının her geçen yıl daha da artmasını engeleyememektir. Artık enerji sorununun sadece
yeni santraller kurularak çözümlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, tüm dünyada önemleSayı 48
ele alınan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması gereği çok ciddi olarak gündemimize
gelmiştir,
hatta geçen
zaman önümüzdeki
daha da büyümesinden
Isıtma,
Hava
Koşullandırma,
Binaher
Otomasyonu,
Otomatik yıllarda
Kontrol, sorunun
Su Basınçlandırma,
Enerji, Yedekbaşka
Parça
bir sonuç vermeyecektir.

Türkiye’de Yeşil Bina
Konsepti
ve Alarko Carrier

Sürdürülebilir Ofis Tasarımları

Sayın Okurumuz,

Türkiye Enerji Bonkörü

Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve
Yakın zamanlara kadar ükelerin gelişmişliğinde en önemli kriterlerden biri de enerji tüketimiydi; bir
deneyimlerimizi ve haberleri sizinle paylaşmak istiyoruz.
ülke ne kadar fazla enerji tüketiyorsa o kadar fazla üretim yaptığı ve refah düzeyinin yüksek olduğu
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için
kabul edilirdi. Günümüzde bu değerlendirme geçerliğini yitirmiş durumda; artık gelişmişlik
yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz
aşağıda verilmiştir.ülkelerin ne kadar çok enerji tükettiğiyle değil, ne kadar az enerji harcayarak
Yararlı görürseniz ne
bültenimizi
kadar çevrenizde
çok ürettiğiyle ölçülüyor. Bu kriterle Türkiye’ye bakılırsa sorunun ne kadar ciddi
yaymanızdan memnun oluruz.
olduğu daha
iyi görülebilir.
Bültenle ilgilenmiyorsanız,
zamanınızı
gereksiz yere almak Türkiye’nin
istemiyoruz. yıllık
Adresinizin
birincil enerji tüketiminin Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) bölünmesiyle elde
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
edilen
“enerji yoğunluğu” OECD ülkelerinin 2, AB ülkelerinin 2,5, Japonya’nın 4 katıdır. (Kaynak:
adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla... EİE) Makina Mühendisleri Odası’nın verilerine göre son 5 yılda birincil enerji tüketimimiz %35,

Ticari Mekanlar (LEED CI)

Carrier’ın Şanghay Ofisleri

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

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

Hava Koşullandırma
Ocak 2010
Sayı 44

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

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

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
Hastahane
yönetimi
bölgenin gelecekte ihtiyacı
Listesi
Kontrol
olan sağlık
teknolojisinin belirlenmesi, hastalara
Çözüm
DANIŞMANLIĞI
Carrier
daha iyi hizmet verilebilmesi için hastahane binaGörüşme
veyapılması
ALARKO
CARRIER’IN
Soğutucu
Analiz
sında
gereken
yenileme ve genişletme
30HK Su Santrali
Carrier
39R Klima
Carrier
Network
çalışmasının
yol haritasının hazırlanması için straÇALIŞMALARI
Comfort
Carrier
tejik bir karar verdi ve bu kapsamda gerekli olan
Kazan
Motorlar hızlı sürücüler
ihtiyaçlar için bir araştırma yaptırıldı. Araştırma
Değişken
Işıklar
sonuçları hastahanedeki sorunların havalandırProje yönetimi
Yıkım işleri
ma, ısıtma ve hava koşullandırma sisteminin,
Montaj
İnşaat işleri
hastahanenin yakınındaki hastabakıcı lojmanı
Bütünleme
dahil, sıcak su ve ısıtma için altyapısı ve kapaİlk çalıştırma
alma
İşletmeye
sitenin yeterli olmaması, işletme maliyetlerindeki
% 30 TASARRUF
artışa rağmen hastaların ve çalışanların konfor
koşullarının sağlanamaması noktalarında top- Bütünsel bir yaklaşımla basit cihaz değişimlerine göre çok
landığı görüldü.
daha
fazla tasarruf
kar
Bütün
dünyada
hemve hükümetlerin
çabaları hem de şirketlerin çalışmalarıyla giderek daha fazla

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

Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

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

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
yerine getiren EMSI’yi (bkz. ACST’den Haberler, sayı 25)
satın alarak bu konuya verdiği önemi göstermiştir.
Carrier, yine 2008 yılı içerisinde sadece Amerika’da yürüttüğü çalışmaların bir kısmını Avrupa’da da uygulamak

Aralık 2009
Sayı 33

www.alarko-carrier.com.tr

- Teknik Bülten
için İngiltere merkezli bir yapılanmaya giti. UTC Power’ın
- Yeni Ürün
bazı enerji verimli sistemlerinin, bu organizasyon çatısı al- Gerçek Konfor
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
tında Avrupa pazarına da sunulması için halen çalışmalar
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

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

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 >>>

Ortamlar
altında LEED-CI sertifikasını almak için başvurdu.
Bu bültenle,
Alarko Kategorisi
Carrier ürünlerinin
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
Çözüm
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 SİSTEMİ
ebulten@alarko-carrier.com.tr
(SV), enerji ve atmosfer (EA), malzeme ve kaySaygılarımızla...
YENİ BİNALAR İÇİN LEED

Ürünleri ve
LEED Sertifikasyonu

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız,
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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.
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Çin Tarım Üniversitesi Spor Salonu
Projenin Amacı
Çin Tarım Üniversitesi’nin Spor Salonu Beijing’de üniversite tabanlı onaylanmış ilk olimpik salon. Toplam 23.950 metrekare bina alanı, 6.000 sabit ve
2.000 geçici oturma yerine sahip olan tesis 2008 Beijing Olimpiyatları’nda
güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptı.Olimpiyatlardan sonra salon badminton, masa tenisi, vücut geliştirme, voleybol, basketbol, hentbol, kapalı
alan futbolu gibi spor müsabakalarının yapılmasında kullanılıyor.
Çin Tarım Üniversitesi Spor Salonu’nda ses, ışık, elektrik açısından yeni teknoloji, malzeme, ekipman ve yapılar kadar doğal enerji kaynaklarının maksimum kullanımı ve oyunlardan sonra yönetim ve bakım giderlerini en aza
indirgemek için bir dizi yenilikçi tasarımları bünyesine katmıştır. Hatırlanacağı
üzere 2008 Pekin Olimpik Oyunları’nın ana temasını yüksek enerji verimliliğine sahip ve çevre dostu olan “Yeşil Olimpiyatlar”dı.
Çözüm
Carrier, bu projede, birer tane 16DNH080 ve 16DNH040 yüksek
verimli doğrudan ateşlemeli soğurmalı su soğutucuları, 19 takım
üstün teknolojili 39CBF klima santrali, 135 takım 42CE fancoil
ünitesi ve Toshiba-Carrier MMS değişken soğutkan akışlı sistemlerle birlikte tüm terminal ekipmanları sağladı. Bu uygulama ile
işlevsel ve ekonomik bir Olimpik tesisi ortaya çıkarken aynı zamanda 100 yıllık üniversite ortamının özellikleri korundu.

binaları

değerlendirir
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Projenin Öne Çıkan Özellikleri
Carrier, 16DNH yüksek verimli soğurmalı su soğutucuların yapısına, gelişmiş plaka tipi ısı değiştiricileri ile
baca gazından ısı geri kazanım tasarımını ekledi.
Geliştirilmiş soğutucu tam yükte performans katsayısı (COP) 1,36’dır ve bu değer sanayi ortalamasının bir
hayli üstündedir ve aynı zamanda kompakt yapısı ile çok küçük alanlara bile sığabilir.
Spor Salonu’nun inşaat bölümü, enerji tasarrufu ve çevre korunmasına dayanan Olimpiyat konsepti ve
makine dairesinin sınırlı alanı ile çalışma verimliliği ve ünitelerin yerleştirileceği alanlar için çok sıkı kurallar uyguladı.
Carrier’ın 16DNH080 (800RT) ve 16DNH040 (400RT) doğrudan soğurmalı su soğutucularının bileşik
uygulanması sadece titiz tasarım gereklerini karşılamakla kalmadı, oyunlar süresince tam yükle, oyunlardan sonra ise kısmi yükle çalışma sağlandı.
Su soğutucuların kompakt yapısı makine dairesi için küçük bir alan kullanılmasına olanak tanıdı. Toplam
çözüm proje sahiplerinden de oy birliği ile kabul gördü.
Carrier tarafından sağlanan 39CBF üstün teknolojili klima santralleri, günümüzde, en yüksek uluslar
arası standart olan EN 1886 ( Avrupa Standartı) sertifikasını almış bu ülkedeki ilk ve tek üründür.
Carrier Pekin Olimpik Oyunlar Uzaktan Kumanda İzleme Merkezi, Pekin Olimpik Oyunlar için oluşturulan
yerlere yerleştirilen Carrier Su Soğutucuları’nın çalışmalarını izledi, hava koşullandırma üniteleri için teşhis
öngörüleri, tüm hava koşullandırma sisteminin yüksek verimle ve güvenilir biçimde çalışmasını sağladı.

Çin Tarım Üniversitesi Spor Salonu
Çin’de üniversitelerde ilk “yeşil”
olimpik tesis uygulamasıdır.

Proje Özetiri
Yer
: Beijing, Çin
Proje Tipi : Yeni inşaat
Bina Yaşı : 3 sene
Proje Tipi / Alanı:
Betonarme / 23.950 m2
Binanın Kullanımı:
Değişik spor karşılaşmaları için
spor salonu

Amaçlar:
Güvenirlik, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir
çevre yönetimi
Tasarım Düşüncesi
Doğrudan yanmalı soğurmalı su soğutucuların kompakt yapıları ve karma uygulama.
Ana Karar Etkeni
Güvenirlik, enerji tasarrufu, sürdürülebilir
çevre yönetimi

Kullanılan Hava Koşullandırma
Cihazları
2 adet 16DNH Soğurmalı Su Soğutucuları; 19 adet 39CBFI klima santrali;
2 adet DBFP klima santrali; 135 adet
42CE fancoil
Mühendislik Danışmanı
Güney Çin Teknik Üniversitesi Mimari
Tasarım ve Araştırma Enstitüsü
Yerleştirme Tarihi
Ekim 2006
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16DN Serisi Soğurmalı Su Soğutucuları

-Soğutma Kapasitesi 352 kW ~ 2321 kW
- Çift etkili - Doğrudan yanmalı, Hermetik
- Çevre dostu, CFC’siz soğutkanlı
- Geliştirilmiş kısmi yük tasarımı ve enerji
verimli işletme
- Kristalizasyona karşı otomatik çoklu koruma
- Su soğutucusu veya ısıtıcı gibi kullanma
- Hafif ve ağır yağ, doğal gaz gibi değişik
yakıtlarla çalışmaya uygun
Carrier’s 16DN soğurmalı su soğutucuları geleneksel elektrik tahrikli
soğutuculara karşı, ısıtma özelliğiyle birlikte önemli, bir alternatiftir.
• Doğal gaz veya No 2 yağla çalışabilmesi elektrikle çalıştırmaya karşı ciddi bir tasarruf sağlar.
• Isıtma kapasitesi sistemde kazan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır ya da daha düşük kapasitede
kazan kullanılabilir.
• İki kademeli yüksek verimli tasarımı ile enerji maliyetini azaltır.
• Sessiz, titreşimsiz; az sayıda hareketli parça olması güveriliği artırır.
Özellikler ve Üstünlükleri
16DN serisi, bünyesine bir yüksek sıcaklık jeneratörü ve bir düşük-kademeli jeneratör bulunan çift etkili
soğurmalı su soğutucusudur. Bu özelliğinin sonucu tek etkili soğutuculardan daha ekonomiktir. Doğal
gazla kullanımda, tam yükte ve ARI’nın standart çalışma koşullarında COP 1,01’dir.
16DN serisinin standart konsantrasyon kontrol sistemi kısmi yükte, soğutma kulesine gerek kalmadan16oC gibi düşük sıcaklıktaki soğutma suyu ile üstün verim elde edilmesini sağlar.
Tüm çalışma koşullarında yüksek ve düşük kademe jeneratörleri arasında sıvı akışını sağlayan değişken
frekans sürücülü (VFD) pompa verimi maksimuma çıkarır. Bu özellik, sıvı akışının elle ayarlanması
gereğini ortadan kaldırarak kısmi yükte çalışmalarda önemli bir tasarruf sağlar.
16DN serisi %25 - %100 kapasite aralığında sürekli çalışabilir ve yakıcı minimum yakıt harcar.
Isıtma konumunda 16DN yüzey ısıtması veya diğer uygulamalar için sıcak su sağlar, böylece ilave kazan
ihtiyacını ortadan kaldırır. Isıtıcı olarak çalıştığı zaman 60oC sıcaklıkta su sağlar. Isıtma konumunda
evaporatör ısıtma bobini gibi çalışır ve cihaz 2 borulu bir sistem gibi özellik gösterir.

