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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...

Enerji Maliyetinin
Azaltılması İçin
Soğutma Grubu Yenileme Projesi
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.

Carrier’ın enerji verimliliği VFD (değişken frekans
sürücüler) ve yüksek verimli pompa motorları ile
daha da geliştirilen 19XRV
soğutma grupları ve yeni
kontrol sisteminin sağladığı ilave faydalar sayesinde,
otelin yıllık tahmini işletim
maliyeti tasarrufu 350.000
USD’den fazladır. Ödül
kazanan bu proje sayesinde kazanılan enerji teşvik
bedeli 153.000 USD’dir.
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PROJENİN AMACI
ABD’nin Büyük Okyanus’taki tek eyaleti olan ve adalardan oluşan Hawai’de, başkent
Honolulu’nun da yer aldığı en büyük adası Oahu’nun en büyük otelleri arasında yer alan
1310 odalı Waikiki Beach Resort’un eskiyen soğutma grupları artan işletme maliyetlerinin
nedeni olmanın yanı sıra ziyaretçi konforu açısından da sıkıntı yaratıyordu.
Otel yönetimi enerji verimliliğini artırmanın ve elektrik giderlerini azaltmanın yanı sıra
onarım süresini ve giderlerini de düşürmek istiyordu. Fakat soğutma grubu sisteminin
değiştirilmesi, çok sınırlı kapalı kalma süre limiti ve otelin iki kulesinden birinde bulunan
tesisat odasının neredeyse erişilemez olması nedeniyle çok zor bir işlemdi.

ÇÖZÜMLER

Carrier Merkezi İklimlendirme Departmanı’nın yaratıcı çözümü tesisat odasına erişim
probleminin üstesinden geldi ve soğutma gruplarının kademeli demonte ve kuruluşu ile
kapalı kalma süresini asgariye indirdi.
Carrier’ın 19XRV soğutma gruplarının enerji verimliliği VFD (değişken frekans sürücüler)
ve yüksek verimli pompa motorları ile daha da geliştirildi.
Yeni kontrol sisteminin sağladığı ilave faydalar sayesinde, otelin yıllık tahmini işletim maliyeti tasarrufu 350.000 USD'den fazladır. Ödül kazanan bu proje sayesinde kazanılan
enerji teşvik bedeli 153.000 USD’dir. Bütün iş otel misafirlerine hiçbir şekilde rahatsızlık
yaşatmadan bitirildi.
Elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 24 düştü, bakım giderleri ciddi oranda düştü ve projeye
önemli ölçüde enerji teşviği sağlandı.

İlk Yıl
Tasarrufu = 503.000 $

Teşvik
Bakım
Elektrik
298.000$ 153.000$ 72.000$

Waikiki projesinde ilk yıl
sonunda elektrik tüketimi
yaklaşık %24 düştü.
Bakım maliyetlerinde
düşüş çok daha çarpıcıydı
ve ödül kazanan proje
önemli bir enerji teşviğinden yararlandı.

Waikiki Beach Mariott projesinde kullanılan Carrier’ın YENİ 19XRV
su soğutucuları Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) ile donatılmıştır.
VFD kumandalı yüksek verimli pompalar enerji tüketiminde önemli
tassarruf yapılmasını sağladı.

PROJE UYGULAMASI

Waikiki Beach Marriott Resort, Oahu Adası’nın üçüncü en büyük oteli ve çok miktarda
elektrik tüketiyor. Ancak faydalı kullanım sürelerini doldurmuş ve gittikçe verimsizleşen 23
yıllık eski soğutma grupların ile elektrik faturaları olmaları gerekenden çok daha yüksekti.
Bakım maliyetleri de endişe vericiydi, çünkü Hawai’nin tropik iklimin aşırı rutubetli ve
değişken hava koşullarında misafirlerin rahat ettirilmesi çok zordu, sürekli olarak kaygı
yaratan bir konuydu. Bu nedenle otel yönetimi, geniş kapsamlı bir renovasyon projesine
enerji tüketiminin iyileştirilmesini de dahil ettiler.
İki kuleden biri inşaat için kapatılmışken, diğer binada ziyaretçilerin rahatlarını kesintiye
uğratmamak çok önemliydi. İzin verilen kapalı kalma süresi neredeyse sıfırdı. Daha da
büyük bir zorluk da, tesisat odalarından birinin yeriydi; oda otoparkın altındaydı ve yalnızca 1,2 metreye 1,2 metre giriş açıklığı vardı. Ayrıca, iç boşluktaki beton tavan demontaj
ve montaj için kullanılamıyordu.
Yapısal çizimleri inceledikten sonra Carrier Merkezi İklimlendirme Departmanı Ekibi, otelin su sistemlerinin tamamen kapanmasını ve tahliyesini gerektirmeyen bir çözüm önerdi.
Yeni giriş yandaki bir
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bakım odası duvarında açılan bir boşluktan mevcut soğutma grupları çıkartılırken yenilerinin içeriye
sokulabilmesi sağlandı. Kondenser suyu borulamasının daha önceden imalatı ile birlikte, bu strateji
sayesinde sistemin öngörülen 24-48 saat kapalı kalma süresi yalnızca 8 saat oldu.
1575 kW’lık yeni dört adet Carrier 19XRV soğutma grubu enerji tüketimini azaltacak Değişken Frekans Sürücülü (VFD) ve yüksek verimli pompa motorlar ile donatılmıştı.
Ayrıca CCN (Carrier Comfort Nertwork) kontrollerinin de ilavesiyle otomasyonlu verimlilik sağlandı,
bu da hem zaman hem para kazandırdı.
Azalan bakım maliyetleri ve toplam 153.000 USD’lik enerji teşviği ortaya çok kârlı bir tablo çıkarttı,
yıllık bazda işletim maliyeti tahminen 350.000 USD azaldı. Bu etkileyici sonuçlar projeye Hawai
Elektrik Kurumu (HECO) tarafından ticari kuruluşlara verilen enerji verimlilik ödülünü kazandırdı.
Proje, asgari kapalı kalma süresi ve otelin işleyişinde kesinti ya da müşterilere sıkıntı yaşatmadan
tamamlandı. Bu, çok sıkı koordine edilmiş program sayesinde ve alt yüklenicilerin de işbirliğiyle gerçekleşti. Otel yöneticileri sonuçlardan o kadar memnun kaldılar ki, enerji faturası iskontolarını daha
fazla enerji yönetim girişimlerini finanse etmek için kullanmayı planlıyorlar.
Marriott Pasifik Adaları Bölgesi Mühendislik Yöneticisi Gerald Okamoto projeyi şöyle değerlendiriyor: “Bu proje birden fazla zorluk içeriyordu ve Carrier gerçekten elinden geleni yapmaya gönüllü
oldu. Onların işi vaktinde yetiştirmeye gösterdikleri özen, işin beklendiğinden iyi ilerlemesini sağladı.
Sonuç olarak, Carrier çok iyi bir iş çıkardı.”

Carrier Comfort Network otomatik kontrol sistemi projenin verimliliğinin arttırlmasında belirleyici bir etki yaptı.

PROJE ÖZETİ

YER: Waikiki, Hawai
BİNA YAŞI: 26 ve 30 yaşlarında iki kule
PROJE: Yenileme
BİNA TİPİ: Beton, 25 ve 33 katlı, alanı 96.000 m2
BİNA KULLANIM AMACI: Otel
HEDEFLER: Eski soğutma gruplarını değiştirerek enerji maliyetlerini düşürmek
TASARIMDA DİKKATE ALINANLAR: Tesisat odalarının yer ve konfigürasyonları, kapalı kalmadan
kaynaklanan sınırlamalar
TOPLAM SOĞUTMA: 6300 kW
HVAC DONANIMI: 4 adet R134A’lı 19XRV soğutma grubu, VFD’ler, pompalar, ComfortVIEW™ ile
CCN kontrol ekipmanları, mekanik oda iyileştirmeleri, soğutucu monitörleri, egzoz fanları, kanal ekipmanları
İLK YIL TOPLAM KAZANÇ = 503.000 $:
298.000 $ ( Elektrik)
153.000 $ (Teşvik)
72.000 $ (Bakım)

