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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...

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.

Carrier
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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.

Carrier Cihaz ve Sistemleri
Ermenistan'da 1840 metre
Yükseklikteki Taskhadzor
Kayak Merkezi'nde
Marriott Otel Grubu’nun Ermenistan’ın Teghenis Dağı’nın doğu yamacında muhteşem manzaralı güzel bir köy olan Taskhadzor’da gerçekleştirdiği süper lüks otel Rusya ve tüm Kafkasya Bölgesi'nin kayak ve kış
sporları merkezi olmaya aday. Marriot Grup
bu önemli projede her
konuda en iyi ürünleri
seçiyor. Hava koşullandırmada ise Carrier su soğutma grupları ve fan-coilleri tercih
edildi. >>>

Gerçek Konfor / Sayfa 2

Marriott Otel Grubu’nun Ermenistan’ın Teghenis Dağı’nın doğu yamacında, deniz seviyesinden 1840 metre yükseklikte muhteşem
manzaralı güzel bir köy olan Taskhadzor’da
gerçekleştirdiği süper lüks otel tüm bölge
için önem taşıyor; çünkü burası kayak ve kış
sporları merkezi.
1968 yılında Sovyetler Birliği Ana Spor
Merkezi Meksika Yaz Olimpik Oyunları’na
hazırlık için Taskhadzor’u seçmiş; çünkü burası olimpiyatların yapılacağı Meksika’daki
bölge ile aynı yükseklikteymiş. Daha sonra
burada izci kampları, yöneticiler için büyük
dinlenme evleri yapılmış.
1972 yılında Teghenis Dağı’nda tepesine çıkan finüküler bir sistem
kurulmuş. Bölge böylece kayakçılara da hizmet vermeye başlamış.
Dağların sessiz köyü Taskhadzor’un kaderi 1988 yılında eski Sovyet yönetimi tarafından Kış Olimpiyatları için sporcuların eğitim
merkezi olarak seçilince değişmiş.
Olimpiyat eğitimi bittikten sonra köy bir kayak merkezi olarak
dikkati çekmiş ve bu yönde gelişmiş. Yabancı ziyaretçi çekmek
için ilk tesisler yapılmış. Sovyet yönetimi sona erdikten sonra gelişme daha da hızlanmış. Yeni telesiyejler kurulmuş ve yeni pistler
açılmış. Başkent Erivan’a yakın oluşu, havayolu ve karayolundan
erişim olanağı, altyapıların tamamlanması, uzun kar sezonu, başlangıç, orta ve uzman seviyelerinde her türlü kayakçılar için seçeneklerin bulunması bölgenin tüm Güney Kafkasya’da tanınmasını
sağlamış. Sovyet döneminden kalma dinlenme evlerinin yerini lüks
oteller almaya başlamış.
Şu sıralarda Taskhadzor heyecan verici bir dönüşümü daha yaşıyor. Özelleştirilen ve ARMRUSGASPROM CJSC firmasının mal
sahibi olduğu eski Sovyet dağ misafirhanesi Marriott Grup tara-
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fından 5 yıldızlı bir süper lüks otel haline dönüştürülüyor. Yatırım
Gazprom firmasının prestij projesi olarak sunuluyor.
Marriott Tsakhkadzor Dağ Oteli’nin bölgenin gelişiminde ve değişik ülkelere açılmasında önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.
İnşaatına Mart 2011’de başlanan otelin Nisan 2012’de tamamlanması hedefleniyor.
Merkez ofisi İstanbul’da olan Majak firması projenin tasarımı ve
otelin Marriott zincirine bağlanması konusunda etkili olmuş, inşaat ve iç mimaride kullanılacak malzemelerin, Türkiye’deki seçkin
firmalardan tedarik edilmesini sağlamıştır.
Projeye göre otelde toplam 100 oda, 370 kişilik 2 ana restaurant, 60 kişilik kafe, toplantı ve balo salonları, spor salonları ve
spa, eğlence merkezi ve ayrıca bir "casino" bulunuyor.
Otelin hava koşullandırma sistemlerinde Alarko Carrier ürünleri
tercih edildi. Proje kapsamında 1 adet 30XA model hava soğutmalı soğutma grubu, 9 adet 30RB model hava soğutmalı soğutma grubu ve toplam 301 adet 42N, 42GW, 42 DW model fan
coil temin edildi.

30XA- HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

30RA- HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

Carrier, bakır/alüminyum ısı de30XA
ğiştiricilerden çok daha etkin
olan ve yıllardır havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum
mikro kanallı ısı değiştiricilere
(MCHX), kullanıcı dostu geliştirilmiş “Dokunmatik Pilot Ekranlı”
(Touch Pilot Display), “A” sınıfı
enerji verimliliğine sahip YENİ
NESİL AQUAFORCE hava soğutmalı su soğutma gruplarını sunar.
AQUAFORCE’un kalitesi ve öncülüğü, The Air Conditioning
Heating and Refrigeration News
(USA) dergisinin düzenlediği, 75
imalatçı firmanın 112 ürün ile katıldığı “Dealer Design Awards-2006”
yarışmasında, 45 bağımsız yükleniciden oluşan jüri tarafından ticari
cihazlar sınıfında verilen “Gümüş Madalya” ile belgelendi.
Bugün var olan en iyi teknolojiyi kullanan Aquaforce soğutma grupları enerji verimliliği ve çalışma ses seviyesi bakımından günümüzün
ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Carrier yenilikçi bir konsept üzerine kurulu, olağanüstü başarılı
30RA
HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU
yeni hava soğutmalı su soğutma ürün yelpazesini açıkladı.
1999 senesinde başlayan orijinal AquaSnap serisi ile Carrier
tamamen yeni bir bir "paket su
soğutucu" kategorisi yaratmıştı.
Şimdi, bu konsepti hava soğutmalı su soğutucuları pazarının en
geniş dilimin oluşturan 260-760
kW bantına doğru genişletti.
Geniş ürün yelpazesi, ürünün pazardaki yerini ve ağırlığını daha
şimdiden belirliyor. Bu konumu ile
ürün çok daha fazla sayıda talebi karşılıyor. Yeni AquaSnap su soğutma
cihazları, orijinal tasarımları ve kaliteleri ile üzerlerinde topladıkları bir
çok üstünlükle genişleyen pazara yeni özellikler ve opsiyonlar sunuyor:
Çevre dostu soğutucu R410A, scroll kompresörler, kompozit malzemeden yapılmış düşük ses seviyeli fanlar, ve öz denetleme yeteneğine sahip
mikroişlemci kontrolü ve hidronik bir modül.

