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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...

5 'lı Bursa Sheraton Oteli'ne
5 'lı Alarko Carrier Konforu
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.

Bursa Sheraton Oteli kültür, sanayi, spor ve eğlence merkezleri ile bir
metropol olma yolunda ilerleyen, kenti ziyaret eden turist sayısı her yıl
artan Bursa’ya yeni bir
görünüm kazandıracak. Otelin hava koşullandırma projesinde
Carrier "EVERGREEN"
19 XR serisi Santrifüjlü
Su Soğutma Grubu ve
Alarko fan coilleri kullanılacak. Beş yıldızlı otel Alarko Carrier
Bina Yönetim Sistemi
ile "akıllanacak". >>>
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Faik Çelik Holding'in ilk turizm yatırımı olan ve Bursa’nın merkezinde, Kültür ve Mihraplı Parkları'nın yakınında yapımı devam
eden 5 yıldızlı otel, ABD’nin ünlü otel zincirleri grubu Starwood
Hotels tarafından Sheraton olarak işletilecek. Faik Çelik Holding
"bu yatırımda en büyük etkinin Bursa’ya bir yılda gelen ziyaretçinin
1 milyonu aşması ve Bursa’ya gelen Arap turist sayısınında son
yıllarda %50 artış göstermesi olduğunu, Bursa Sheraton’un kentin
önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini" söylüyor.
2013 yılında hizmete girecek Bursa Sheraton Oteli kente yeni konaklama alanları katmanın yanı sıra, otelcilik anlayışına da yeni bir soluk
getirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Odunluk Bölgesi’nde
yaptırılan Yeni Kültürpak ile yeni stadyuma yakınlığıyla dikkat çeken
otel, gelişen iş ve yaşam alanın ortasında hizmet verecek.
Yeni Sheraton Bursa Oteli’nde 171 misafir, 47 executive, 10 suit
odanın yanı sıra restoran, eğlence ve spor merkezleri ile 5 büyük
kongre salonu bulunacak.
Bu anlaşmayı Starwood’un Orta ve Doğu Avrupa boyunca devam
eden büyümesinde heyecan verici bir adım olarak gören Starwood, Kültür, sanayi, spor ve eğlence merkezleri ile gelişmekte olan
bir metropol olan Bursa’yı ise markalarımız için “ideal bir yer”
olarak tanımlıyor.
Starwood Hotels & Resorts, üçü İstanbul’da olmak üzere (W İstanbul, Sheraton İstanbul Maslak ve Sheraton İstanbul Ataköy)
Türkiye’de toplam 5 otelle faaliyet gösteriyor. Şirket, aynı zamanda Sheraton Ankara Oteli & Kongre Merkezi’ni işletiyor. Ayrıca
bu yıl içinde başkentte Luxury Collection markasıyla bir otel daha
açacak. Grup, bu yıl sonunda Le Méridien İstanbul Etiler Oteli’ni
de hizmete sokmayı planlıyor.
Otelin mimari tasarımını Sözüneri Mimarlık, mekanik proje ve
tesisat işleri Primer Mühendislik tarafından yapılıyor. Hava koşullandırma projesi kapsamında otelde 2 adet Carrier Santrifuj
Soğutma Grubu, 466 adet Carrier Fan Coil Ünitesi, 3 adet Baltimore Soğutma Kulesi kullanıldı. Otelin bina otomasyon sistemi de
Alarko Carrier tarafından üstlenildi.

CARRIER
19 XR/XRV
EVERGREEN®
Serisi
Su Soğutmalı
Santrifüjlü
Su Soğutma
Grubu
Carrier'ın tasarladığı Evergreen® ailesi çevreye zarar vermeden
üstün verimlilik sağlar. Evergreen su soğutucularının yüksek verimi
gerçek çalışma koşulları için geçerlidir. Bu nedenle, küresel ısınma
üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri büyük ölçüde azaltılmıştır.
• Santrifüj teknolojisinin (ACE) avantajı
• 703 - 5275 kW kapasite aralığında 19 XR; 703 - 5100 kW

kapasite aralığında frekans inverterli 19 XRV modelleri

• Artırılmış yüzey alanı, borulamada yüksek teknoloji, yüksek

verimli motorla sınıfında en yüksek verim (Best in Class)

• Ozona zarar vermeyen HCF esaslı R134a soğutucu akışkanlı.

•

•
•
•
•
•

Ozona zarar veren soğutkanlı cihazların üretiminin son ermesine ilişkin programı beklemeden HCF esaslı soğutkan
kullanmaya başlayan sınıfında ilk ürün.
Yıllık kaçak oranı %0,1; hava koşullandırma endüstrisinde sağlanabilen en küçük kaçak değeri. Su soğutucunun içine soğutkan depolama olanağı; böylece bakım sırasında soğutkan transfer işlemi
yapılırken kaçak miktarı en düşük seviyede olur.
Hermetik sıkıştırma
Modüler yapı
Pozitif basınçlı tasarım
Değişken difüzör optimizasyon mantığı; birleşik kısmi yük değerlerini
(integrated part load values- IPLV) iyileştirir
Yalıtım, elektrik kutusu bağlanabilme vb. gibi özel opsiyonlar

