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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’da İş
Dünyasının
Özel Buluşma Noktası
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.

Hava koşullandırma sistemleri Alarko Carrier tarafından sağlanan
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Hava koşullandırma sistemleri Alarko Carrier tarafından sağlanan Elite World Business Hotel,
Carrier Automated Logic bina otomasyon sistemleri ile akıllı binaya dönüştürüldü.

Gerçek Konfor / Sayfa 2

Mayıs 2014, Sayı: 98

İstanbul’da İş Dünyasının
Özel Buluşma Noktası
Hava koşullandırma sistemleri Alarko Carrier tarafından sağlanan
Elite World Business Hotel, Carrier Automated Logic bina otomasyon
sistemleri ile akıllı binaya dönüştürüldü.
İstanbul’da sayıları giderek artan iş ve turizm amaçlı, iş dünyasına çalışma, görüşme
ve toplantıları için tüm olanakları sunan ve
konuklarına eksiksiz konforlu ortamlar sunan süper lüks otellerin arasında bir yenisi
eklendi; Avrupa ile Asya’nın buluştuğu özel
bir buluşma noktasında, havaalanı yakınındaki Elite World Business Hotel (EWBH).

“Nitelikli Ürünlerle Sağlanan En “Otellerde Hava KoşullandırmaÜst Düzeyde Konfor”
nın Önem Kazanması Değerli Bir
Alarko Carrier Sistem Satışları Müdürü Ali Pazar Yarattı“
Fuat Kolaçan Alarko Carrier’ın EWBH için
sağladığı olanakları Turizm & Yatırım dergisine şöyle açıkladı : “Elite World Business
Hotel’in her aşaması özenle tasarlandı. Elite World otelleri ile olan işbirliğimiz Taksim’deki otellerine ürün sağlamamızla başladı. Elite World Business Hotel projesine,
mekanik tasarım aşamasında dahil olduk.
Otelin mekanik tesisatını özenle gerçekleştirdik”.

Fuat Kolaçan Türkiye’de turizm ve hava
koşullandırma sektörü arasındaki ilişkiyi ve
Alarko Carrier’ın konumunu şöyle açıkladı;
“Gelişen turizm sektöründe artan otel yatırımlarıyla birlikte, konfor tanımının ana unsurlarından hava koşullandırmanın (ısıtma,
soğutma, havalandırma) önem kazanması, şirketimiz için değerli bir pazar yarattı.
Merkezi klima sistemi satışlarımızın yüzde
20’sinden fazlasını turizm sektörü oluştuFuat Kolaçan, EWBH’de gerçekleştirilen ruyor. Günümüzde önem kazanan verimlikonfor sistemi için mekanik projeye uygun lik, düşük işletme maliyeti, çevreye duyarlı
olarak “hava soğutmalı kondenserli, vidalı ürünler, sektörün tercih sebepleri arasında
kompresörlü 2 adet 30XA model soğutma yer alıyor. Yıllardan beri birçok otele sogrubu, 11 adet 39HQ model klima santra- ğutma grupları, klima santralları, fan coil
li ve 2 adet doğalgaz ısıtıcılı 48UA model üniteleri, nemlendiriciler, VRF üniteleri, kliçatı tipi hava koşullandırıcı, 278 adet fan- malar, fanlar ve ısıtma ürünleri sağlıyoruz.
coil ünitesi” sağlandığını açıkladı ve “tüm Hilton, Sheraton, Çırağan Palace Kempinssistemlere kumanda ederek oteli akıllı bina ki, Mardan Palace ve Les Ottomans Hotel
haline getiren Carrier Automated Logic gibi birçok prestijli otelin hava koşullandırbina otomasyon sisteminin” kurulduğunu ma sistemlerinde Alarko Carrier var”.
belirtti.
Fuat Kolaçan, “EWBH için sağlanan cihaz
ve donanımların toplam değerinin 600 bin
avro civarında olduğunu”, bu özellikleri ile
“Elite World Business Hotel’in her aşaması
özenle tasarlanan, en üst seviyede konfor
sunan nitelikli ürünlerin kullanıldığı, işletme
maliyeti düşük ve çevreye saygılı bir tesis
olduğunu” söyledi.

Süper Konforlu Akıllı Ortamlar
EWBH, tam konforlu 181 oda ve süitleri
ile 2000 kişi kapasiteli. Toplantılar için 11
toplantı salonu ve toplantıların verimli geçmesi için oluşturulan ve yüksek teknoloji ile
donatılmış, internet, bilgisayar, yazıcı, fax,
fotokopi, tarayıcı, ses ve görsel gereçler,
mobil telefon, sekreterlik, video konferans
görüşme hizmetleri veriliyor.
EWBH’de konuklarını Türk ve Dünya mutfaklarından seçkin örneklerin sunulduğu
restoranlarda, keyifle kahve içilebilecek
“Coffee Company”de, koyu sohbetlerin
mekanı “One Bar”da, İtalyan mutfağından
seçilen lezzetlerin tadıldığı “L’oliva” ağırlıyor. Tam donanımlı sağlık merkezi de konukların hizmetinde.

Fuat Kolaçan;
“Alarko Carrier’ın
hedefi turizm
sektöründe
yükselen kaliteye
uygun, beklentileri
karşılayacak ürünler
temin etmek”.
(Turizm&Yatırım
Dergisi, Şubat 2014)

