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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...

Kamusal Bina
Ağustos 2011
Sayı 61

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

Abu Dabi’de
Wolf Güneş
Sistemleri İle
Geleceğin Enerjisi

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
Alışveriş-İş Merkezi
Irak’ta 11.000 m² alan üzerine kurulan
Bağdat Başbakanlık Konuk Evi (Baghdad
Prime Minister Guest House” projesinde
Temmuz 2011
Alarko Carrier ürünlerinden 39HQ Serisi
Sayı 59
45 adet klima santralı ve hücreli aspiratör tercih edildi.
İşverenliğini Irak’ta Isıtma,
kamusal
bir
kurum
Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
olan National Center for Engineering Savaşta ağır hasar gören Bağdat hızla yeniden
Sayın Okurumuz,
Consultancy’nin (CNCECJ) yaptığı, >>> inşa ediliyor.
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...

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...

Carrier’dan Anahtar Teslim Çözüm:
Hastahaneler Enerji Maliyetlerinde
%30’un Üzerinde Tasarruf

ABD Newyork Elizebethtown’daki Kamu Hastahanesi (Community Hospital- ECH) federal hükümet
tarafından 25 yataklı Acil Erişim Hastahanesi (CAH) olarak kurulmuştu. CAH en yakın tam teşekküllü
sağlık kuruluşlarına 35 mil veya daha fazla uzaklıkta bulunan, 25 veya daha az hasta yatağına sahip
olan sağlık kuruluşlarıydı.
ECH’ta, 24 saat hizmet veren acil servis, ağır ve ikincil vakalarda uzun süreli bakım servisleri, fizik
tedavi, laboratuvar ve radyoloji bölümü vardı. Hastahanede çok yüksek kalitede hizmet verilmesi ve
bunun 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

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

Hastahane yönetimi bölgenin gelecekte ihtiyacı
olan sağlık teknolojisinin belirlenmesi, hastalara
daha iyi hizmet verilebilmesi için hastahane binasında yapılması gereken yenileme ve genişletme
çalışmasının yol haritasının hazırlanması için stratejik bir karar verdi ve bu kapsamda gerekli olan
ihtiyaçlar için bir araştırma yaptırıldı. Araştırma
sonuçları hastahanedeki sorunların havalandırma, ısıtma ve hava koşullandırma sisteminin,
hastahanenin yakınındaki hastabakıcı lojmanı
dahil, sıcak su ve ısıtma için altyapısı ve kapasitenin yeterli olmaması, işletme maliyetlerindeki
artışa rağmen hastaların ve çalışanların konfor
koşullarının sağlanamaması noktalarında toplandığı görüldü.
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% 30 TASARRUF

Bütünsel bir yaklaşımla basit cihaz değişimlerine göre çok
daha fazla tasarruf ve kar

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.

Türkiye’nin En Büyük AVM’si
NATAVEGA’daAlarkoCarrier
Ürün ve Sistemleri
Ankara’da Nata Grup tarafından
inşa edilen, tamamlandığında 500
bin metrekareyi bulan kapalı alanı
ile Türkiye’nin en büyük AVM’si olacak NATA VEGA Alış Veriş Merkezi,
bünyesinde Ankaralıların uzun zamandır açılışını bekledikleri IKEA’nın
yanı sıra METRO, TESCO-KIPA ve
Ankara’nın en görkemli rezidanslarından biri olması beklenen VEGA
Evleri’ni de toplayan Anatolium-Ankara projesiyle birlikte yürütülüyor.
NATA VEGA, en büyük AVM olma
özelliğinin yanı sıra bu alanda bir
çok yenilikleri de sunuyor. NATA
VEGA’nın konumlandığı yer de ilginç; “Mamak Çöplüğü”. NATA
VEGA ile birlikte Ankara’da bir semtin kaderi de değişecek.

NATA VEGA Projesi’nde, Ankara sürekli
olarak batıya doğru geliştiği ve merkez yakınlarında bu kapsamda büyük projeler için
yer kalmadığını için Çankaya ile Mamak’ın
kesiştiği bölge seçildi. Bu bölge Ankaralılar
için “Mamak çöplüğü” ile özdeşleşmişti. Bu
proje ile birlikte bu algı değişecek burası artık “Ankara’nın Alış Veriş Vadisi” olarak tanınacak. Bu amaçla eski çöplükte rehabilitasyon ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Nata
Grup’un yatırımında da çöplükteki metan
gazı ısıtma ve soğutmada kullanılacak.>>>

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.

Wolf, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de en
büyük güneş termik santralini kurdu. Abu Dabi’de yeni inşa edilen yapıların en büyüğü olan “Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi
(ADNEC)” BAE’nin uluslararası alanda vitrini gibi. Wolf, “Dünyanın en modern fuar merkezi” olduğunu belirtilen binada oto
parkın çatısına yerleştirdiği toplam aktif emici yüzey alanı 1120
m² ve gücü 900 kW olan 560 güneş kolektörü ile günlük 70oC
sıcaklıkta 40.000 litre su üretebiliyor. >>>
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Gerçek Konfor / Sayfa 2

Güneş Kolektörlü
Sıcak Su Sistemleri
Doğayı hiç kirletmeyen, temiz bir enerji
kaynağı olan Güneş’ten alınan enerji,
yüksek verimli güneş kolektörleriyle sadece açık ve güneşli günlerde değil, bulutlu ve kapalı havalarda dahi kesintisiz
olarak sıcak suya aktarılabilir.
Bir güneş kolektör sistemi ana hatlarıyla,
güneş enerjisini toplayan ve içinden geçen akışkanı bu enerjiyi kullanarak ısıtan
kolektör veya kolektör grubu, ısınan akışkanın ısıttığı bir sıcak su deposu (boyler),
kolektör ve boyler arasındaki akışkan
transferini sağlayan sirkülasyon pompası ve boylerden su kullanıldıkça güneş
kolektörü pompasını kolektör sıcaklığını
dikkate alarak çalıştıran ve sistemi kontrol eden bir kontrol modülünden oluşur.
Wolf, kullanım suyu üretimi ve ısıtma
desteği için birbiriyle mükemmel uyuma
sahip bir sistem sunar.
Bu, Wolf’ün güneş enerjisiyle ısıtma konseptidir. Wolf’ün TopSon serisi düzlemsel
güneş kolektörleri %95,4’e varan absorbsiyon oranı ve %82’ye ulaşan optik
verimlilik değeri ile her zaman çok yüksek kolektör verimini garanti eder.
Wolf TopSon serisi yüksek verimli F3-1
ve F3-Q güneş kolektörleri geri dönüşümü yapılan, çevre dostu, katkısız
malzemelerden üretilmiştir. Yüksek kalite ve teknoloji, 5 yıllık ürün garantisi ve
20 yıllık bir ömür sağlar. Kolektörlerin
yeni geliştirilen ve presle şekillendirilip
birleştirmesiz tek parça olarak üretilen
aluminyum kasaları daha yüksek ömür
ve dayanıklılık sunar.

Wolf, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de en büyük güneş termik santralini kurdu. Abu Dabi’de inşaatlar hız kesmeden
devam ediyor. Şehrin her yerinde büyük bina
kompleksleri oluşmuş durumda ve bunlara sürekli yenileri ekleniyor. Bu yapıların en büyüğü
olan “Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi (ADNEC)”,
BAE’nin uluslararası alanda vitrini gibi. “Dünyanın en modern fuar merkezi” olduğunu belirtilen
ADNEC kompleksinde 410 çift kişilik odalı 5 yıldızlı bir otel de bulunuyor.
BAE’nde çevrenin korumasına son derece önem
veriliyor. Yeni binalarda özelliklerine bakılmaksızın çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (yeşil bina) kullanımını düzenleyen sıkı koşulları karşılamak zorunda.
Bu çerçevede ADNEC projesinde, içme ve sıcak
su sağlanması için güneş-ısı sistemi tercih edildi.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonunda projede Wolf’un Avrupa standartlarına uygunluğu,
özellikle Alman işçilik kalitesi ile dikkati çeken
üst düzey “F3-1 Düz Güneş Kolektörleri”nin kullanılmasına karar verildi. Wolf ayrıca, güneş-ısı
sistemi için depolama tankları ve içme su/sıcak
su kaynağı, kontrol teknolojisi ve güç analizleri de
sağlayacak. Bunun için gerekli tüm planlamalar
yapıldı. Buna göre, oto parkın düz çatısına 560
güneş kolektörü yerleştirildi. Güneş-Isı Tesisi’nin
kapasitesi, günlük 70oC sıcaklıkta 40.000 litre
su üretimidir. Bu üretimle 410 çift kişilik oda, iki
restoran, otel mutfak tesisleri ve yüzme havuzunun sıcak su ihtiyacı karşılanabiliyor. 560 güneş
kolektörünün toplam aktif emici yüzey alanı 1120
m²‘dir. BAE’nin yer aldığı enlemlerde güneş alma
verileri göz önüne alındığında, kolektörlerin üst
tarafındaki toplam güç 900 kW’ı buluyor.
Sistemde güneş enerjisiyle ısıtılan suyun gece de
kullanılmasını sağlayan ve çok ender olsa da gü-

neşsiz günler için köprüleme yapabilecek özellikte 20.000 litre hacminde dört yatay depolama
tankı bulunuyor. Bu tanklar, Wolf’ün Proje Planlama Departmanı tarafından özel katmanlı boru
ve iç perdeli olarak tasarlandı. Ayrıca paslanmaz
çelikten imal edilen ve kapasitesi 2000 litre olan
4 tank pik yükü karşılamak için yedekleniyor.
Bütün tesis bina yönetim sistemi ile kontrol ediliyor, izleniyor, değerlendiriliyor ve saklanıyor. Internet bağlantısı ile sistemin performansı, ölçüm
ve enerji dengesi verileri dünyanın her hangi bir
yerinden görülebilir ve yönetilebilir. Arıza olasılığı, arıza oluşmadan önce anında tespit ediliyor ve
kısa sürede düzeltilebiliyor. Bu özellikler sistemin
operasyonel güvenilirliği için önemli bir kriterdir ve
çok yüksek standartları karşılamak için gereklidir.
Wolf ve iş ortağı RAE tarafından gerçekleştirilen
ve 2010 yılında işletmeye alınan güneş-ısı sistemi
BAE’nde kendi türünün en büyük tesisidir.
Bu başarılı uygulamadan sonra Abu Dabi devlet
planlama yetkilileri Wolf ve ortakları ile, özellikle
oteller, endüstriyel binalar, villa ve konut kompleksleri de dahil olmak üzere diğer inşaat projeleri için güneş-ısı santralleri, güneş enerjisi planı
yapılması ve soğutma sistemleri için görüşüyor.
Bahreyn, Dubai, Katar, Umman, Suudi Arabistan
ve Kuveyt gibi ülkeler de BAE’deki bu gelişmeleri
yakından izliyor.

