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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
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.

KTÜ Farabi Hastahanesi'nde
Tüm Hava Koşullandırma ve
Bina Yönetim Sistemlerinde
Alarko Carrier Kalitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki tam teşekküllü Farabi Hastahanesi, eğitim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra,
800 yataklık kapasitesi ile sağlık alanında Doğa Karadeniz'de
çok ihtiyaç duyulan bölge hastanesi ihtiyacına da cevap veriyor. Bu nedenle Türkiye sınırlarının da ötesinde komşu ülke
lerden çok sayıda hasta kabul ediyor. Aşamalar halinde
yapılan hastahane binalarındaki ve ameliyathanelerindeki tüm hava koşullandırma
cihazları ve donanımları Alarko Carrier tarafından sağlandı. >>>
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Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Farabi Hastahanesi, bölgenin en büyük sağlık tesisi olarak tüm
Doğu Karadeniz’e ve Kafkas ülkelerine sağlık hizmeti veriyor. 1980 yılında SSYB ile KTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokolle Trabzon
Soğuksu-Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı binanın 10 yıl süre ile
KTÜ Tıp Fakültesi'ne tahsis edilmesi ile aktif olarak hizmete başlayan Tıp
Fakültesi Hastanesi 1989 yılında Farabi Hastahanesi adını alarak KTÜ
kampüsünde 38.000 m2 kapalı alanda yapımı tamamlanan 600 yatak
kapasiteli yeni ve modern binalarına taşındı.
Bu tarihten sonra akademik ve idari kadro ile fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir gelişme gösteren Farabi Hastanesi’nde 2004 yılında 25.000
m2 kapalı alana sahip olan 308 yatak kapasiteli ek hastane binası (B
blok) hizmete sokuldu. Daha sonra eski hastane binasında (A blok) başlatılan yenileme çalışmaları 2005 yılında tamamlandı ve hastahane iki
ana blokta toplam 750 hasta kapasitesi ile hizmetine devam etti. A blok
11 kattan, B blok 6 kattan, poliklinik binası ise 4 kattan oluşuyor. Hastahane kampüsü içerisinde bir hemşire misafirhanesi ile mülkiyeti rektörlüğe ait olan ve özel sektör tarafından işletilen bir otel ve restoran, ayrıca
Farabi İş Merkezi adı altında 4 adet büfe ve kantin işletmesi bulunuyor.
Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Doğu Karadeniz Bölgesinin geniş bir halk kitlesine hizmet veren, son eklemelerle
800 yatak kapasitesine ulaşan KTÜ Farabi Hastahanesi'ne başvuran hasta
sayısında her geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanıyor, buna bağlı olarak
hastahanenin klinik, poliklinik, teşhis ve tedavi üniteleri, akademik ve idari
personel ve de fiziki mekan bazında hizmet alanı genişletilmeye çalışılıyor.

Aşamalar halinde yapılan hastahane binalarındaki ve ameliyathanelerindeki tüm hava koşullandırma cihazları ve donanımları Alarko Carrier
tarafından sağlandı.
Ana yükleniciliği IP Medikal, mekanik tesisat projesi STM Mühendislik ve mekanik tesisatı Metes Mühendislik tarafından yapılan Farabi
Hastahanesi’nde 5 adet hava soğutmalı soğutma grubu, 7 adet hijyenik
klima santralı ve aspiratör, 1000 adet fan-coil cihazı, kanal ekipmanları,
3 adet laminar flow cihazı bulunuyor. Ayrıca tüm sistemler Alarko Carrier Bina Otomasyon Sistemi tarafından kontrol ediliyor.

TECNAIR H serisi Paket Hijyenik Ameliyathane Klimaları, her türlü %100 taze hava
veya karışım havası koşullandırmaları için tasarlanmıştır. Referans ortama göre
odadaki yüksek veya alçak basıncı kontrol edebilen dinamik sisteme sahiptir.
Doğrudan genleşmeli bataryalı OHA ve sulu bataryalı OHU serileri; genel ameliyathaneler, özel ortopedi ameliyathaneleri, düşük sıcaklıkta kalp ameliyatı yapılan
ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon odaları, teşhis odaları, virüs
tedavisi, yanıcı, nükleer, zehirli, radyoaktif ya da, genel olarak kirlenmiş materyaller, biyoteknoloji ve patolojik anatomi laboratuarları, morglar için tasarlanmıştır.
Ameliyathane klimalarının en önemli görevi, kimyasal ve bakteriyolojik kirlenmeyi önlemektir. H Serisi Ameliyathane Klimaları DIN 1946 bölüm 4 Standardına
göre tasarlanmıştır ve Almanya TÜV tarafından onaylamıştır. Üniteler, hava kaçak
testlerine uygundurlar ve yüksek/alçak basınçta hava kaçağı oluşturmazlar. Hava
dağıtım ünitelerinin tasarımı bakımından EN1866’ya göre en üst sınıf “B” olarak
sınıflandırılmıştır. Almanya TÜV tarafından test edilerek geçerliliği onaylanmıştır.

