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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...

Bkz. www.alarko-carrier.com.tr adresinden
e-bültenler, Gerçek Konfor bültenleri,
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.

“De Luxe” Taksim Park Bosphorus Otel’in
İç Ortam Hava Kalitesinde Carrier
Güvencesi
Tarihi 1890’lara kadar uzanan, 1950’li yıllarda İstanbul’un
en önemli otelleri arasında yer alan Taksim Park Oteli’nin
yerine inşaa edilen Park Bosphorus otelinin iç ortam konforu Carrier su soğutma grupları ile sağlandı.
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Ekim 2013'de tamamlanan Taksim Park Bosphorus Otel açılış
için hazırlanıyor. De Luxe Hotel 378 odalı ve 577 yatak kapasitesi ile aynı anda 2000 misafirine hizmet veriyor. Otelin
bünyesinde farklı büyüklükte 14 toplantı odası ve 10 yiyecekiçecek ünitesi de var. Otel’de Boğaz’ın muhteşem manzarası
en güzel ve geniş açıdan görülüyor. Aynı şekilde İstanbul’un
en büyük Presidential (Başkanlık) Suiti de proje kapsamında
yer alıyor. Bu suit, “padişahların odası”nı aratmayacak konfora ve tasarıma sahip. Otelin en üst katı ve hemen alt katında
sadece klüp üyelerinin yararlanabileceği, çok özel hizmetlerin
sunulduğu, o katta konaklayanlara ait özel bölümlerin yer
aldığı bir “Executive Lounge” hizmet verecek. Otelde diğer
bütün sosyal alanlar ve spor/sağlık salonları da var. Otelin
yüzme havuzu 470m² ve üstü açılıp kapanabiliyor.
Yeni Park Otel bu özellikleri ile İstanbul’un kalbi ve kentin
merkezi olarak kabul edilen Taksim’de kentin en seçkin otelleri arasında yerini aldı.
İç Ortam Hava Kalitesi ve Carrier
De Luxe statüsündeki otelde en önemli kriterlerden biri de iç
ortam havasının kalitesi. Otelin iç ortam konforunu sağlayacak
hava koşullandırma sisteminde Carrier 19 XR santrifujlü su
soğutma grupları kullanıldı.
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.

İstanbul Taksim Ayazpaşa’daki, tarihi 1890’lara kadar uzanan,
1950’li yıllarda İstanbul’un en önemli otelleri arasında yer
alan Park Oteli 1980’li yılların sonunda yıkılarak yeni bir otel
inşaatına başlanmış, ancak 1994 yılında otelin plana aykırı
olarak inşa edilen 20 katı yıkılmış, kaba inşaat halinde yirmi
yıldan fazla bir süre çirkin bir harabe görüntüsü içinde kaderine terk edilmişti.
Bina bir çok sahip değiştirdikten sonra 2010 yılında CVK grubu tarafından alınmış ve 2011 yılında Anıtlar Kurulu, yapının
mevcut haliyle otel olarak düzenlenmesi için hazırlanan plana
izin vermişti.
Bu karar ardından yıllardır tartışma konusu olan Park Otel’deki
inşaat çalışmaları yeniden başladı.
CVK Turizm Grubu’nun sahibi Mahmut Çevik, projelerini “
Kentin siluetini bozmadan ve ilave kat çıkmadan güzel bir
yapı olarak inşa edeceğiz. İstanbul’a yedi yıldızlı şık bir otel
kazandıracağız” diye sunmuştu. Park Otel’in mirasına sahip
çıkılacağı, Park Otel’in temelleri üzerinde yükselen 5 yıldız
üstü oteller için kullanılan “De Luxe” kategorisinde bir tesisin
İstanbul’a kazandırılacağını açıklamıştı.

Evergreen üniteleri HFC-134a veya Puron R-410A gibi ozona
zarar vermeyen soğutkanlarla kısmi yükte (IPLV) 0,299 kW/
Ton ve tam yükte 0,53 kW/Ton verimliliğe sahiptir. Evergreen
19XRV and 23XRV grupları kompresörün çalışmasını optimize
ederek soğutucunun verimini en yüksek değerlerine ulaştıran
değişken frekanslı sürücüye sahiptir. Kompresör motorunun
hızı yavaşlayınca elektrik tüketiminde önemli azalma olur.
Evergreen 19XR/XRV serisi su soğutucuların başlıca özelikleri
şöyle özetlenebilir: 19 XR’da 703 - 5275 kW 19 XRV’de 703
- 5100 kW kapasite aralığı; 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 sınıfındaki ilk ürün; yıllık kaçak oranı %0,1,
hava koşullandırma endüstrisinde sağlanabilen en küçük
kaçak değerine sahip; Su soğutucunun içine soğutkan depolama olanağı ve böylece bakım sırasında soğutkan transfer
işlemi yapılırken kaçak miktarının en düşük seviyede olması;
hermetik sıkıştırma; modüler yapı; pozitif basınçlı tasarım;
değişken difüzör optimizasyon mantığı ile birleşik kısmi yük
değerlerinin (integrated part load values- IPLV) iyileştirilmesi;
değişik özel opsiyonlar.

