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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.

Aquaforce Su Soğutma Grubu
Azerbaycan’ın En Büyük Ve Modern
Konserve Fabrikası’nda
Bilesuvar Konserve Fabrikası’nın hava koşullandırma tesisinde hava soğutmalı kondenserli vidalı
kompresörlü, mikro-kanal teknolojili, 3,15 EER
enerji verimli Carrier 30 XA 1302 model Aquaforce su soğutma grubu çalışıyor.

Gerçek Konfor / Sayfa 2

Şubat 2014, Sayı: 96

Aquaforce Su Soğutma
Grubu Azerbaycan’ın
En Büyük Ve Modern
Konserve Fabrikası’nda
Bilesuvar Konserve Fabrikası’nın hava koşullandırma tesisinde hava soğutmalı kondenserli vidalı kompresörlü, mikro-kanal teknolojili, 3,15 EER
enerji verimli Carrier 30 XA 1302 model Aquaforce
su soğutma grubu çalışıyor.
1991 yılında Azerbaycan’da faaliyete başlayan “Azersun Holding”
gıda üretimi, perakende satış ve tarım alanında faaliyet gösteren,
ülkenin kendi pazarında en büyük ve öncü şirketidir.
Gıda sektöründe, Azerbaycan’ı üretici ve ihracatçı ülke haline gelmesinde büyük rol oynayan “Azersun Holding”, bünyesinde faaliyet gösteren fabrikalar güçlü üretim potansiyeli ile birlikte geniş
ihracat ağına sahiptir. Şirket müşteri memnuniyeti, kalite teminatı,
sosyal sorumluluk projeleri ve çevre koruma prensipleri ile hizmet
ediyor.

Ülkedeki En Büyük Konserve Fabrikası
Azersun Holding gıda sektöründe, gıda üretimi, tarım, satış ve ticaret, ambalaj ve kağıt sanayi müesseseleri ile çalışmalarını sürdürüyor.
Bilesuvar ülkenin en sıcak bölgesinde yer alıyor ve diğer doğal
koşullar bakımından tarım yapılmasına çok uygun. Bu koşullar-

da Azersun Holding Bilesuvar’da tarım işletmelerini geliştirmiş.
Çoğunlukla kendi ürettiği gıda ürünlerini işliyor ve yirmiden fazla
marka altında ülke içinde ve dışında pazarlıyor. Bu bağlamda geniş bir dağıtım ağına da sahip.
Azerbaycan’ın güneydoğu bölgesinde, Bilesuvar şehrinde yer
alan konserve fabrikası Azersun Holding’in gıda üretimi alanında
önemli bir yatırımı. Fabrika kaliteli ürün üretme yönünde sürekli
ileri adımlar atıyor. Fabrikada 500’den fazla işçi çalışıyor ve bu
istihdam ile bölgenin gelişimine önemli katkıda bulunuyor.
Bilesuvar Konserve Fabrikası TS ISO-EN-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip. Bütün belgeler, aynı zamanda
üretim sürecine ilişkin işler, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde ve uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştiriliyor.
Bilesuvar Konserve Fabrikası’nın yönetimi üretilen ürünlerin kalitesi
ile ilgili bütün standartların (DÜST, QOST, TSE) uygulanması konusunda gerekli çalışmaları da yapıyor.
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Fabrika Yöneticileri Mikro Kanal Teknolojili Aquaforce Su Soğutma Grubu’nun Verimi nden Memnun
Bilesuvar Konserve Fabrikası’nın hava koşullandırma tesisinde
hava soğutmalı kondenserli vidalı kompresörlü, mikro-kanal teknolojili, 3,15 EER enerji verimli Carrier 30 XA 1302 model Aquaforce su soğutma grubu çalışıyor.
Carrier yeni nesil Aquaforce hava soğutmalı su soğutma grupları,
bakır/alüminyum ısı değiştiricilerden çok daha etkin olan ve yıllardır havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum mikro kanallı
ısı değiştiricilere (MCHX), kullanıcı dostu geliştirilmiş “Dokunmatik
Pilot Ekranı”na (Touch Pilot Display), “A” sınıfı enerji verimliliğine
sahiptir.
AQUAFORCE’un kalitesi ve öncülüğü, The Air Conditioning Heating and Refrigeration News (USA) dergisinin sponsorluğunu yaptığı, 75 imalatçı firmanın 112 ürün ile katıldığı “Dealer Design
Awards-2006” yarışmasında, 45 bağımsız yüklenicinin oluşturduğu jüri tarafından ticari cihazlar sınıfında verilen “Gümüş Madalya” ile belgelendi.
Mikro kanallı ısı değiştiricileri geleneksel ısı değiştiricilerden yaklaşık % 10 daha fazla verimlidir ve soğutma grubunda kullanılan
soğutucu akışkan miktarının % 30 oranında azalmasını sağlar.
Kalınlığı daha az olduğu için hava basıncı kayıplarını % 50 oranında azaltır ve arızaya (örn. kum nedeniyle) karşı geleneksel ısı
değiştiricilerden daha az hassastır. Temizliği yüksek basınçlı yıkayıcı kullanılarak çok hızlı bir şekilde yapılabilir.
Aquaforce soğutma grupları enerji verimliliği ve çalışma ses seviyesi bakımından değişken kapasite valfli ikiz rotorlu vidalı kompresör, saf R134a soğutkan, kompozit malzemeden yapılmış düşüksesli IV. jenerasyon Flying Bird fanları gibi bugün var olan en iyi
teknolojiyi kullanır. Aquaforce soğutma grupları (270-1700 kW
nominal soğutma kapasite aralığında 20 modeli ile) yükleniciler,
mühendislik firmaları ve bina sahiplerinin optimum performans ve
maksimum kaliteye ihtiyaç duydukları endüstriyel ve ticari uygulamalar için en üst seviyede çözüm olanakları sağlıyor.
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