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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...

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Modern
Kompleksi’nde İç Ortam Hava Kalitesine
Alarko Carrier Katkısı
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.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Aksaray’da inşa
edilen yeni ve modern hizmet kompleksinde İstanbul’un
Avrupa yakasının değişik semtlerinde çok sayıda ayrı
binalarda yer alan grup ve uygulama grup müdürlükleri, merkez müdürlükleri, daimi takdir komisyonları ve
ilçelerdeki vergi daire müdürlüklerinden oluşan 48 birim bir araya toplandı. Ayrıca tüm bu birimlere hizmet
veren ortak vezne sistemine de geçildi. Bu uygulamalar İstanbullular için vergi işlemlerini çok kolaylaştırdı.
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İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı’nın Modern
Kompleksi’nde İç Ortam Hava
Kalitesine Alarko Carrier Katkısı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Aksaray’da
inşa edilen yeni ve modern hizmet kompleksinde
İstanbul’un Avrupa yakasının değişik semtlerinde
çok sayıda ayrı binalarda yer alan grup ve uygulama grup müdürlükleri, merkez müdürlükleri, daimi
takdir komisyonları ve ilçelerdeki vergi daire müdürlüklerinden oluşan 48 birim bir araya toplandı.
Ayrıca tüm bu birimlere hizmet veren ortak vezne
sistemine de geçildi. Bu uygulamalar İstanbullular
için vergi işlemlerini çok kolaylaştırdı.
Modern ve Ferah Bir Tasarım
TOKİ tarafından Kalyon İnşaat’a ihale edilen, Mayıs 2013’de tamamlanan, Haziran ayında yerleşilen ve açılışı yapılan bu büyük
kompleks modern ve yerel özellikleri birleştiren modern mimarisi
ile geleneksel kamu binalarından ayrılıyor. Binanın içi de aydınlık
ve ferah bir şekilde tasarlanmış. Eski vergi dairelerinden alışkın
olduğumuz insanların havasız, daracık, sıkışık ortamlarda üstüste
yığılmış bir durumda işlerini yaptırmaya çalışmaları gibi görüntülere de rastlanmıyor.

Carrier 30 XWHV: Güçlü ve Verimli
Bu modern düzenlemelerin tamamlanabilmesi iş saatleri içinde
çok sayıda insan tarafından kullanılan iç ortamlarda uygun hava
kalitesinin sağlanabilmesi için havalandırma ve hava koşullandırma önem kazanıyor. Yeni komplekste içeri girer girmez, insan
trafiğine karşın, kaliteli bir hava hemen hissediliyor. Bu rahatlatıcı iç ortam hava kalitesinin sağlanmasında ısı pompası özellikli,
inverter sürücülü ve vidalı kompresörlü, su soğutmalı, yüksek verimli Carrier 30 XWHV Aquaforce soğutma grubu da görev yapıyor. Projede kullanılan grubun kapasitesi ve verimi EN145113:2011’e uygun olarak soğutma modunda 1.754 kW, EER 5,34,
ESEER 9,01, ısıtma modunda 2.067 kW, COP 5,34 gibi yüksek
değerlere sahiptir.
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