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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...

Irak'ta Konuk Devlet
Başkanlarının
Konforu
Alarko Carrier Güvencesinde
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.

Görkem İnşaat Irak'ın başkenti Bağdat'ta başarıyla gerçekleştirdiği "Bağdat Başbakanlık Konut Evi", bir anlamda Irak'ın tüm
dünyaya göstermek istediği yeni yüzünün simgesi gibi. Çünkü bu
komplekste Irak'ı ziyaret eden konuk devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanları ağırlanacak. Bu prestijli projede ortam
konforu Alarko Carrier cihazlarıyla sağlanıyor.
Yeniden yapılanma sürecinde olan
Irak’ta 11.000 m² alan üzerine kurulan
Bağdat Başbakanlık Konuk Evi "Baghdad
Prime Minister Guest House” projesinde
Alarko Carrier ürünlerinden 39HQ Serisi
45 adet klima santralı ve hücreli aspiratör tercih edildi.
İşverenliğini Irak’ta kamusal bir kurum
olan National Center for Engineering Savaşta ağır hasar gören Bağdat hızla yeniden
Consultancy’nin (CNCECJ) yaptığı, >>> inşa ediliyor.
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ana yükleniciliğini Görkem İnşaat’ın üstlendiği bu prestijli
proje “Değişen Irak” konseptinin, ülkeyi ziyaret eden devlet
başkanları ve başbakanlara gösterildiği ilk durak olarak düşünülmüş ve misafirlerin hem ağırlanacakları, hem de ekipleriyle birlikte toplantı ve çalışmalar yapabilecekleri bir kompleks
olarak tasarlandı. Bu kapsamda misafirlerin ağırlanması için
14 suit ve başkanlık suitinin de içinde bulunduğu 58 oda,
restoranlar ve VIP restaurant, kapalı yüzme havuzu ve fitness
salonları ile misafirlerin çalışma ve toplantı yapabilmeleri için
konferans salonları, çalışma odaları, çok amaçlı kullanıma uygun bir salon bulunuyor.

GÖRKEM İNŞAAT
1970'li yılların sonunda Ankara'da kurulan Görkem İnşaat daha
çok yurt dışında, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkmenistan, son on yıldır ağırlıklı olarak Irak'ta sürdürdüğü faaliyetlerde çok sayıda büyük
projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Şirket otuz yıla yaklaşan birikimiyle
günümüzde inşaat, alt yapı, su ve atık su, bina, enerji, endüstriyel
ve güç santrallerinin gibi çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.
Görkem İnşaat Kuzey Irak'ta Süleymaniye ve Erbil kentlerinde su
arıtım tesisleri, oto yollar ve köprüler, okullar ve aralarında Süleymaniye Valilik Binası'nın da bulunduğu çok sayıda resmi bina inşa
etmiştir. Irak ve Kuveyt'te boru hatları döşemiştir. Suudi Arabistan'da
Medine'de Evkaf Apartmanları'nı, Havaalanı Camisi'ni inşa etmiştir. Türkmenistan'da bir okul ve alışveriş merkezinin, Kazakistan ve
Kuveyt'te güç santrallerini inşaatlarını gerçekleştirmiştir.
Görkem İnşaat'ın bu referansları arasında Bağdat Başbakanlık
Konut Evi projesi, kapsamı ve özellikleriyle prestijli bir yapıt olarak
öne çıkıyor.

Carrier 39HQ Airovision
Klima Santrali
• 0,55 m³/s (2000 m³/h)-35 m³/s (125.000 m³/h) nominal aralığında 122 farklı boyutta standart kesit. Her
kesitin hava debileri arasında %12’lik adımlarla artış.
• Sağladığı hava debisi ve konfigürasyon özellikleriyle isteğe en uygun seçim yapabilme olanağı.
• İç, dış ortam, dikey ve gizli tavan tipi montaj imkanı.
• Yüksek kaliteli, sağlam yapı. 60 mm panel kalınlığı. Boyalı galvanize çelik çekme profil.
• Carrier tasarımı, Alarko Carrier üretimi ve satış sonrası
hizmet güvencesi.
39HQ klima santrali EN 1886–2007 “Klima SantralleriMekanik performans” ve EN 13053-2001 “Klima Santralleri – Sınıflandırma ve Ünitelerin, Ekipmanların ve Bölümlerin Performansı” standartlarını sağlar.
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