
Enerji Verimlili¤i
Dan›flmanl›k Hizmetleri

B‹NALARDA ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹N‹
ÜST DÜZEYE TAfiIYAN ÇEVREYE

DUYARLI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ!



ÜRET‹MDE ENERJ‹ YOKSULUYUZ
Enerji ihtiyac›m›z sürekli artmakta, yap›lan enerji yat›r›mlar›na ra¤men üretimimiz ihtiyac›
karfl›layamamaktad›r. Enerji tüketimimizin %75’i yurt d›fl›ndan temin edilmektedir.

Önümüzdeki y›llarda bu oran›n %80’lere ulaflaca¤› tahmin ediliyor.
Yani d›fl enerji kaynaklar›na daha ba¤›ml› hale gelece¤iz.

Dünyadaki olumsuz ekonomik geliflmelerden hem ülke hem de kiflisel olarak daha fazla etkilenece¤iz.
Enerji harcamalar› bütçemizde giderek daha fazla yer tutacak.

TÜKET‹MDE ENERJ‹
BONKÖRÜYÜZ
Enerji yo¤unlu¤umuz, yani üretilen birim ekonomik de¤er
için tüketilen enerji miktar› OECD ülkelerinin 2, AB ülkelerinin
2.5, Japonya’n›n 4, dünya ortalamas›n›n 1.3 kat›.

Ald›¤›m›z her mal ve hizmet karfl›l›¤›nda di¤er ülkelere göre
kat kat fazla ödeme yap›yoruz. Ekonomimiz kriz ve d›fl
borç koflullar›nda zorlan›rken enerji için fazladan ödedi¤imiz
paran›n 4’de 3’ü yurt d›fl›na gidiyor.
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Türkiye’de enerjinin %40’› sanayi, %33’ü
binalar ve %19’u ulafl›m alan›nda tüketiliyor.



B‹L‹MSEL ARAfiTIRMALAR
ENERJ‹ ALANINDA ALARM VER‹YOR.
DÜNYAYI K‹RLET‹YORUZ
DO⁄AL KAYNAKLARI GEREKS‹Z TÜKET‹YORUZ

Dünyadaki do¤al enerji kaynaklar› s›n›rl›. Gereksiz her enerji kullan›m› gelece¤imizin çal›nmas›, atmosfere daha fazla
zararl› gazlar›n sal›nmas› ve dünyam›z›n daha fazla kirlenmesi anlam›na geliyor. Bir k›z›lderili atasözü der ki:
“Biz dünyay› atalar›m›zdan miras de¤il, çocuklar›m›zdan ödünç ald›k”.

ENERJ‹Y‹ DAHA VER‹ML‹ KULLANAB‹L‹R‹Z

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› araflt›rmalara göre konutlar ve
hizmet binalar›nda %30, sanayide %20 ve ulafl›m alan›nda %15 oran›nda enerji
tasarrufu yap›lmas› mümkün…

Bunun de¤eri 5 MiLYAR $. Yani DÖRT KEBAN BARAJI.

2007 y›l›nda toplam enerji ithalat›m›z ise 33 MiLYAR $.
D›fl ticaret aç›¤›m›z›n %54’ü.



DÜNYADA ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ KONUSUNDAK‹
ÇALIfiMALAR 1990’LARDA BAfiLADI
ABD ve Avrupa’da enerjinin verimli kullan›lmas› konusundaki çal›flmalar›n bafllamas› yirmi y›l kadar gerilere gidiyor.
Yap›lan kapsaml› çal›flma ve de¤erlendirmelerle bu alandaki standartlar oluflturuldu. Daha az enerji kullanan ileri
teknolojiler desteklendi ve yat›r›mlar yap›ld›. Örgütlenmeler ve e¤itim organizasyonlar› oluflturuldu. fiirketler kuruldu.
Enerji verimlili¤i konusunda uygulama yöntemleri, tümüyle bilgisayar teknolojisine dayanan ölçümleme, de¤erlendirme
ve önerme programlar› gelifltirildi.

Tüm bu geliflmelerin sonucu bugün ABD ve Avrupa’da kamu binalar›, hastaneler, okullar, oteller, ifl merkezleri ve
sanayide milyarlarca dolarla ifade edilen enerji tasarrufu yap›labilmesi olanakl› hale geldi.

ENERJ‹ ZENG‹N‹ ABD DÜNYADA ENERJ‹S‹N‹ EN VER‹ML‹,
ENERJ‹ YOKSULU ÜLKEM‹Z ‹SE EN VER‹MS‹Z KULLANAN ÜLKELER ARASINDA.
ANCAK BU TABLODA TÜRK‹YE’N‹N YER‹N‹N DE⁄‹fiMES‹ MÜMKÜN...

Ülkemizde; enerji ihtiyac›n›n ve enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n art›fl›n›
kontrol alt›na alacak, ayn› zamanda çevre dostu sürdürülebilir
enerji politikalar›n›n gelifltirilmesi bir zorunluluk haline gelmifltir.

Bu kapsamda, 2005 y›l›nda enerji çeflitlili¤ini art›rmak amac›yla
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elektrik üretimi amaçl›
bir kanun ç›kar›ld›.

2 May›s 2007’ de resmi gazete de yay›mlanan 5627 say›l› “Enerji
Verimlili¤i Kanunu“ ile Türkiye’de enerji yo¤unlu¤unu azaltacak
uygulamalar›n önü aç›ld›.

Ülkemizde enerji aç›s›ndan milat kabul edilebilecek bu dönemde,
“Enerji Kaynaklar›n›n ve  Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤in
Art›r›lmas›na Dair Yönetmelik“ ile 5 Aral›k 2009’da yürürlü¤e
giren “Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i” ç›kar›ld›.

2009’da bir ad›m daha at›larak Kyoto Protokolü’ne taraf olunmas› için geçerli olan kanun onayland›.

Böylece ülkemizin, karbondioksit sal›m›n› azaltmak ve enerjide çeflitlilik sa¤lamak zorunda oldu¤u yeni ve önemli bir
süreç bafllad›.

GEÇ DE OLSA
ÜLKEM‹ZDE ENERJ‹
VER‹ML‹L‹⁄‹
ÇALIfiMALARI
BAfiLAMIfiTIR.
fi‹MD‹ ÖNEML‹ OLAN
HIZLA YOL ALMAKTIR.



TEMEL HEDEF: ENERJ‹ TASARRUFU
“‹ki lambadan birini kapat›n” fleklinde bafllayan ve “tasarruflu ampul kullan›n” slogan›yla devam
eden enerji tasarrufu; asl›nda gaz, buhar, ›s›, hava ve elektrikteki mevcut enerji kay›plar›n›n önlenmesi,
enerji at›klar›n›n de¤erlendirilmesi, ileri teknoloji ile enerji talebinin azalt›lmas›, daha verimli ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›, geliflmifl süreçler ve kontrol sistemleri yoluyla tüketilen enerji miktar›n›n kalite ve
performans› düflürmeden en aza indirilmesi gibi çok kapsaml› konular› içerir.

“KAZAN-KAZAN”:
%10-40 TASARRUF
Türkiye’deki iflletmelerin pek ço¤unda, eski teknolojilerin kullan›lmas› ve enerji verimlili¤i konusunda
bilgisiz olunmas› sebebiyle gere¤inden fazla enerji tüketiliyor.

Baz› binalarda sadece iflletme düzeni de¤ifltirilerek y›ll›k %10 tasarruf sa¤lamak mümkün.

DAHA ‹LER‹S‹: Binan›n yap›s›, kullan›m amac›, mevcut sistemler ve iflletme flartlar› gibi faktörlere de
ba¤l› olarak; yap›lacak ölçüm ve de¤erlendirmeler sonucunda, gerekli yat›r›mlar da yap›l›rsa y›ll›k enerji
harcamalar›nda %15-40 aras›nda tasarruf sa¤lanabilir.

Bu, y›lda 1.000.000 TL enerji faturas› ödeyen bir iflletmenin y›ll›k giderlerinin 150.000 ila 400.000 TL
aras›nda azalmas› demektir.

Enerji Verimlili¤i;
binalarda yaflam standard› ve hizmet kalitesinin,
endüstriyel iflletmelerde üretim kalitesi ve miktar›n›n
düflmesine yol açmadan, ekonomik kalk›nmay› ve
sosyal refah› engellemeden enerji tüketiminin azalt›lmas›,
daha az enerji ile ayn› faydan›n sa¤lanmas› olarak tan›mlan›r.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹N‹Z‹
ARTIRIN, PARANIZ
CEB‹N‹ZDE KALSIN...



‹leri teknolojiye sahip do¤a dostu ürünleri;
so¤utma, ›s›tma, hava koflulland›rma, bina
otomasyon sistemlerinde 50 y›l› aflk›n bilgi
birikimi, tecrübesi ve uzman kadrosu ile
enerji verimlili¤i konusunda sektörde
öncülük yapan Alarko Carrier;
Türkiye’de Enerji Verimlili¤i
Dan›flmanl›¤› yetkisi alan ilk
flirketlerden birisidir.

ALARKO CARRIER, AYNI ZAMANDA
B‹R ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ DANIfiMANLIK fi‹RKET‹D‹R

- So¤utma, ›s›tma, havaland›rma, iklimlendirme, s›hhi s›cak
su, ayd›nlatma, otomasyon, elektrik sistemleri, yal›t›m ve
yenilenebilir enerji gibi konular› kapsayan enerji dan›flmanl›¤›
faaliyetlerini yürütür,

- Enerji etüdleri yapar ve bu etüdlerin sonucunda raporlanan
önlemler için verimlilik art›r›c› projeler haz›rlar,

- Uygulama çal›flmalar›na taahhütlü veya taahhütsüz destek
verir.

Hizmette kalite ve müflteri memnuniyetini ilke edinmifl olan Alarko Carrier bir Enerji
Verimlili¤i Dan›flmanl›k fiirketi olarak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde konusunda
uzman sertifikal› mühendisleri ve çözüm ortaklar› ile hizmet ve ticari amaçl› mevcut binalarda;

Okullar ve Üniversiteler Hastane ve Ofis Binalar› Oteller ve AVM’ler DataCenter’lar



ENERJ‹ YÖNET‹M‹ VE ENERJ‹ ETÜDÜ
Enerji yönetimi, “minimum maliyet ile maksimum kar elde etmek ve rekabet edebilir pozisyonlar yaratmak
için enerjinin etkin ve ak›ll›ca kullan›lmas›“d›r. Enerji tüketiminin sürekli izlenmesi ve kontrol alt›nda tutulmas›
için uygulanan yöntemlerin bütünüdür. Enerji etüdü, enerji yönetiminde kullan›lan en önemli araçt›r.

Verilerin Toplanmas›

Mevcut enerji tüketim
miktar› ve maliyeti nedir?
Tüketim flablonu nedir?

Nas›l ve ne kadar tasarruf
sa¤lanabilir?

Hedef ne olmal›?

Gerekli iflletme ve konfor
flartlar› sa¤lan›yor mu?

Mevcut sistemler verimli
çal›fl›yor mu?

ENERJ‹ YÖNET‹M‹

Yap›ld› m›? Ölçmeden
yönetemezsiniz

EVET

HAYIR
Enerji Etüdü

Enerji etüdünün amac›;

• Binan›n enerji tüketim de¤erlerinin belirlenmesi,

• Enerji kullanan sistemlerin incelenmesi,

• Sistemlerin verimlilik durumlar›n›n de¤erlendirilmesi,

• Verimlili¤i art›rmak için uygulanabilecek iyilefltirme yöntemlerinin belirlenmesi,

• ‹yilefltirme yöntemlerinin etkilerinin analiz edilmesidir.

Verilerin Analizi

Enerji etüdü çal›flmalar› üç ana bölümden oluflur:

Sonuçlar›n Raporlanmas›



Carrier HAP program› ile yap›lan enerji
simülasyonlar›nda y›l›n 8.760 saatlik hava
verileri kullan›larak gerçek bir saatlik enerji
analizi gerçeklefltirilir.

Program, bina ›s› ak›fl›n› hesaplamak için ASHRAE
Transfer Foksiyon Metodunu kullanarak analiz
sonuçlar›nda yüksek oranda do¤ruluk sa¤lar. Binan›n
›s› transfer yükleri, HVAC bileflenlerinin (kompresörler,
fanlar, pompalar, ›s›tma elemanlar› v.b.) ve HVAC
sistemine dahil olmayan bileflenlerin (ayd›nlatma,
ofis ekipmanlar›, makinalar v.b.) saatlik enerji
tüketimleri; binan›n günlük, ayl›k ve toplam enerji
tüketim profillerini belirlemek için kullan›l›r.

ASHRAE 90.1 binalar için enerji standartlar› ile
mevcut durum aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›l›r.
Tüketim verileri kullan›larak enerji kayna¤› ve yak›t
tiplerine göre enerji maliyetleri hesaplan›r. Yeni
teknolojik geliflmeleri mevcut binalara uyarlama
(retrofit) uygulamalar› için enerji tüketim ve yat›r›m
maliyetleri analiz edilir.

CARRIER E20-II HAP

Carrier HAP, USGBC (United States Green Building Council)‘ nin kabul etti¤i az say›daki programdan bir tanesidir. Türkiye’
deki e¤itimleri TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i) taraf›ndan verilmektedir.

ENERJ‹ DENET‹M‹N‹N AfiAMALARI

Ön Enerji Tüketim Analizi: Bina tipi ve özellikleri, mevcut
sistemler, iflletme flartlar›, kullan›lan enerji türleri ve kullan›m flekli
hakk›nda bilgiler al›n›r. Geçmifl dönemlere ait enerji faturalar›
incelenir. Tüketim miktarlar› ve enerji maliyetleri tespit edilir.
Binan›n enerji kullan›m endeksi (TEP/m2/y›l) hesaplan›r. Benzer
binalara ait referans de¤erler ile karfl›laflt›r›larak olas› tasarruf
potansiyeli tahmin edilir.

Seviye I - Ön Etüt: Ön enerji tüketim analizine ek olarak; bina
gezilerek yap›s›, kullan›lan cihazlar, iflletme ve bak›m koflullar›
gözlemlenir. ‹ncelemeler ve gerekli görülen noktalarda k›sa süreli
ölçümler yap›larak binada enerjinin verimsiz kullan›ld›¤› alanlar
tespit edilir. Bina sahibi/yönetimi ve enerji yöneticisi ile k›sa
görüflmeler yap›l›r. Uygulanabilecek önlemler, yaklafl›k tasarruf
miktarlar› ve yat›r›m maliyetleri ile geri ödeme süreleri belirlenir.
Denetimin k›sa süreli olmas› ve detayl› ölçümler yap›lmamas›
sebebiyle önemli yat›r›m kararlar›n›n al›nabilmesi için yeterli de¤ildir.
Ön etüt; kullan›lan sistem ve tesisatlar›n durumunun
de¤erlendirilebilmesini, iflletme ve bak›m konusunda ço¤unlukla
yat›r›m gerektirmeyen iyilefltirme önerileri ve enerji tasarruf
önlemlerinin belirlenebilmesini, daha detayl› etüt ihtiyac›n›n tespit
edilebilmesini sa¤lar.

Seviye II - Detayl› Etüt: Bu aflama, ön etüde göre daha detayl›
bina denetimi ve enerji analizlerini içerir. Bina yönetimi ve yetkili
personel ile görüflmeler yap›larak ön etüt sonuçlar›na göre detayl›

etüt kapsam›na al›nmas› uygun bulunan alanlarda noktasal
ölçümler, hesaplamalar ve enerji simülasyonlar›yla gerçek zamanl›
enerji tüketimleri, kay›plar ve yükler tespit edilir. Binada
uygulanabilecek tüm verimlilik art›r›c› yöntemler belirlenir. Her bir
yöntem için elde edilebilecek tasarruf miktar›, ilk yat›r›m ve iflletme
maliyeti, yat›r›m geri ödeme süresi gibi detayl› teknik ve ekonomik
analizler yap›l›r.

Detayl› etüt, önemli yat›r›m kararlar›n›n al›nabilmesine olanak
sa¤lar.

Seviye III - Yat›r›m Aflamas› Etüdü (Verimlilik Art›r›c›
Proje): Detayl› etüt sonuçlar›na göre belirlenen verimlili¤in
art›r›labilece¤i önemli ve yat›r›m gerektiren yöntemlerin herbiri
için ayr› olarak yap›l›r. Daha detayl› ve gerçekçi finansal analizleri
ve uygulama esaslar›n› içerir. Etüt raporunda; uygulama plan›,
flemalar, ekipman listeleri, fiyat teklifleri, detayl› ölçüm sonuçlar›,
teknik ve finansal analizler bulunur. Rapor; yat›r›m karar›n›n
al›nabilece¤i nitelikte do¤ruluk seviyesi yüksek ve güvenilir maliyet
ve tasarruf hesaplar›n› içerir.

Uygulama Sonras› Ölçme ve Do¤rulama: Bina sahibi veya
yönetimi taraf›ndan uygulanmas›na karar verilen verimlilik art›r›c›
projeler gönüllü anlaflmalar ve enerji performans sözleflmeleri ile
hayata geçirilir. Uygulanma sonras›nda gerekli kontrol ve ölçümler
yap›larak hesaplanan de¤erlerin gerçekleflme durumu tespit edilir.

Hourly Analysis Program
Saatlik Analiz Program›



Enerji verimlili¤ini maksimuma ç›karman›n ve
sürekli denetleyebilmenin güvenilir yolu bir bina
yönetim sistemi içinde tüm enerji kullan›m›n›n
bilgisayar ortam›nda yönetilmesidir.

UZAKTAN MERKEZ‹
ENERJ‹ YÖNET‹M‹

Alarko Carrier, yurt içinde ve d›fl›nda gerçeklefltiridi¤i bina
yönetim sistemi referanslar› ve Carrier Automated Logic gibi bu
alanda dünyan›n önde gelen kuruluflu ile yapt›¤› ifl ortakl›¤›yla
en güvenilir hizmetleri sunmaya haz›rd›r.

UZMANINDAN
VER‹ML‹L‹K
ARTIRICI
ÇÖZÜMLER

• ‹flletme flartlar›n›n iyilefltirilmesi,

• Bak›m optimizasyonu,

• Güç faktörü düzeltmesi,

• Ayd›nlatma kontrolu,

• Elektronik balast kullan›m›,

• Bina ve tesisat ›s› yal›t›m›,

• Is› ve günefl kontrollu cam uygulamalar›,

• ‹ç hava kalitesi kontrolu,

• Serbest so¤utma,

• At›k ›s›n›n geri kazan›m›,

• Fan ve pompalarda frekans konvertörü uygulamalar›,

• Sabit devirli santrifuj kompresörlü so¤utma gruplar›na de¤iflken devirli

h›z sürücüsü uyarlanmas› (VFD retrofit),

• HVAC ve so¤utma sistemlerinde kullan›lan verimsiz cihazlar›n daha

verimlileri ile de¤ifltirilmesi,

• Sistemlerde ozona zarar vermeyen so¤utucu ak›flkan dönüflümü,

• Birleflik ısı ve güç sistemleri (Kojenerasyon - trijenerasyon),

• Enerji otomasyonu

gibi bir çok verimlilik art›r›c› ve çevre dostu çözümler araflt›r›l›r. Uygulanabilir çözümler ve sa¤layaca¤› tasarruf miktarlar›
tespit edilir. Yat›r›m miktarlar› ve geri ödeme süreleri hesaplan›r. Önerilerin uygulama aflamas›na taahhütlü veya
taahhütsüz destek verilir.

Alarko Carrier, Carrier’›n enerji verimlili¤i alan›nda hizmet veren dünyada öncü flirketlerinin teknolojik deste¤ine sahiptir.

Bina enerji etüdlerinde, Alarko Carrier’ ›n deneyimli
mühendisleri ve konusunda uzman çözüm ortaklar›
taraf›ndan;



SO⁄UTMA, ISITMA VE GÜÇ ÇÖZÜMLER‹:

KOJENERASYON-TRIJENERASYON S‹STEMLER‹

Düflük verim - Yüksek çevresel zarar

Kömür
Petrol
Do¤al Gaz

At›k Is›

Elektrik

Son kullan›c›ya yüksek enerji maliyeti

Günümüzün merkezi güç üretim santralleri; enerjinin %67'sini atık ısı olarak atmosfere salmakta, sadece geriye kalan %33'ünü elektrik olarak
kullanılabilir enerjiye dönüfltürebilmektedir.

%67

%100

%33

%20

%100

%80Do¤al Gaz

At›k Is›

Elektrik
S›cak su
So¤uk su

Son kullan›c›ya daha düflük maliyet

Kojenerasyon sistemlerinde, enerjinin ortalama %20'si ısı olarak atmosfere salınır; kalan %80'i sisteme göre elektrik, buhar/sıcak
su ve so¤utulmufl suya (trijenerasyon) dönüfltürülür.

Önemli miktarda enerji atmosfere sal›nan ›s› ile kaybedilir.

Kaynak: US Combined Heat and Power Association

Kaynak: US Combined Heat and Power Association

Yüksek verim - Düflük çevresel zarar
Atık ısı geri kazanılarak kullanılabilir enerjiye

dönüfltürülür ve yüksek miktarda enerji kaybı önlenir.

GEL‹fiM‹fi GÜÇ ÜRET‹M TEKNOLOJ‹LER‹

Üretilen Güç Güç
Paneli

Elektrik
Enerjisi

Microsteam®

Güç Sistemi

Bas›nç düflürücü vanal› buhar
sisteminde bofla giden enerji, her y›l
yüzbinlerce TL de¤erindeki elektrik

enerjisine dönüfltürülür.

Buhar
Kayna¤›

100 - 250 psig Bas›nç
Düflürücü
Vanalar

5 - 30
psig

Absorpsiyonlu So¤utma Grubu
(veya di¤er yaz yükü)

Is›t›c›lar
(veya di¤er k›fl yükü)

Bas›nç düflürücü kontrol vanas›
kullan›lan mevcut buhar
sisteminde, bir Microsteam
Türbin kontrol vanalar›na paralel
olarak ba¤lan›r. Yüksek bas›nçl›
buhar kayna¤› hem vana hem
de türbin hatt›n› besler.



FREKANS KONVERTÖR UYGULAMALARI
HVAC uygulamalar›nda pompa, fan ve kompresörlerde debi kontrolunun VFD  (de¤iflken frekans sürücüsü) teknolojisi
ile yap›lmas› k›smi yüklerde önemli miktarda enerji tasarrufu sa¤lar. Frekans konvertör kullan›m› cihazlar›n iflletme ömrünü
de uzat›r.

HVAC sistemlerinde cihaz kapasiteleri pik (max) yüke göre belirlenir. Asl›nda uygulamalar›n›n büyük bölümünde ak›flkan›n
sabit ak›fl›na gerek duyulmaz. Ço¤u zaman debinin yaln›zca bir bölümüne ihtiyaç vard›r. HVAC sistemi dizayn edildi¤i
›s›tma veya so¤utma yükünden daha az bir yüke ihtiyaç duydu¤unda, VFD ekipmanlar›n daha düflük h›zda çal›flmas›na
imkan sa¤lar. H›z, kapasiteyi azaltmak için kullan›ld›¤›nda ayn› zamanda bas›nç ve debi de azalt›l›r. Güç kullan›m› da bas›nç
ve debinin bir ürünüdür.

Sonuç: Maksimum enerji tasarrufu, daha az bak›m,
daha fazla güvenilirlik...

Alarko Carrier, uzun y›llar›n bilgi birikimi ve konunun uzmanlar›
ile tesisinizde mevcut olan sabit devirli santrifuj kompresörlü
so¤utma gruplar›na frekans konvertör uyarlamas› (VFD
Retrofit) yaparak, k›smi yüklerde çiller taraf›ndan tüketilen
enerjinin ciddi miktarda azalmas›n› sa¤lar. VFD teknolojisi
tüm HVAC sistemiyle birlefltirilerek optimum sistem verimlili¤i
(SPLV) ve iflletme masraflar›n›z›n kayda de¤er miktarda
düflmesi sa¤lan›r.

Mevcut santrifuj gruplara VFD uyarlamas› için gerekli teknik
ve ekonomik analizler Carrier Chiller Sistem Optimizasyon
Program› ile yap›lmaktad›r.

SERBEST SO⁄UTMA
(FREE COOLING)
Bir binada; bütün y›l boyunca insanlar, cihazlar ve ayd›nlatmadan
kaynaklanan so¤utma ihtiyac› oluflabilir. D›fl havadan faydalanarak
so¤utma ihtiyac› karfl›lanabilecekken neden kompresörleri
çal›flt›rarak fazla enerji harcayal›m?

Serbest so¤utma için

potansiyel bölge

PER‹YOD‹K BAKIM
Planl› olarak konusunda uzman kiflilerce yap›lan periyodik bak›mlar, enerji tasarrufu aç›s›ndan önemlidir. Düzgün bir
bak›m program› ile sistemlerin verimlili¤i artar, cihazlar›n ömrü uzar. Periyodik bak›mlar sayesinde düzgün ve verimli
çal›flan cihazlar; enerji, su ve iflçilik faturalar›n›zda tasarruf sa¤lar.

Uzun y›llar›n vermifl oldu¤u deneyimlerin ›fl›¤› alt›nda Alarko Carrier, HVAC ve so¤utma cihazlar›n›n iflletmesinde
görülebilecek yüksek enerji maliyetlerine sebebiyet veren kullan›m hatalar›n› tespit etmekte, sitemlerin en verimli flekilde
kullan›lmas›n› ve iflletme maliyetlerinin düflmesini sa¤lamaktad›r.

Klima Santralleri
So¤utma Kuleleri

Santrifuj
So¤utma Gruplar›

Pompalar
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ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

MÜfiTER‹
DANIfiMA

HATTI

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulvar›, No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : M. Kasapo¤lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 2/7, 07050 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

B‹NALARDA ENERJ‹ K‹ML‹K
BELGES‹ DÖNEM‹ BAfiLIYOR
Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e girmesi ile yeni ve
mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenmesi zorunlu hale
gelmifltir Uygulama 1 Temmuz 2010’da bafllayacak olup, mevcut binalar için
2 May›s 2017’ ye kadar süre tan›nm›flt›r.

Mevcut binalara Enerji Kimlik Belgeleri Enerji Verimlili¤i Dan›flmanl›k flirketleri
taraf›ndan verilecek ve düzenlenme tarihinden itibaren 10 y›l geçerli olacak

Yak›n gelecekte, binalar›n sat›fl ve kiralama bedellerini Enerji Kimlik Belgesindeki
s›n›f› da etkileyecek.

Yeflil Bina ve Enerji Tasarrufu alan›nda ABD’de yap›lan
giriflim ve organizasyonlarda yer alan Carrier, bu konuda
önemli yat›r›mlar gerçeklefltirdi ve tüm dünyada
öncülük yap›yor.

Carrier bünyesinde yer alan; çok önemli projeler gerçeklefltirmifl Amerika’
n›n en büyük ESCO’lar›ndan (Energy Services Company - Enerji Hizmetleri
fiirketi) NORESCO ile enerji verimlili¤i ve LEED dan›flmanl›¤› konular›nda
uzman ARCHITECTURAL ENERGY, DOME-TECH ve EMSI dünyan›n
da bu alanda önde gelen flirketleri aras›ndad›r.

Carrier, enerji verimlili¤inde çok büyük at›l›mlar yapan
Çin ve Hindistan’da Yeflil Bina ve LEED organizasyonunda
kurucu rol oynuyor ve örnekleri Pekin Olimpiyatlar›’ nda
görülen ileri teknolojiye sahip çok büyük kapasiteli
uygulamalar gerçeklefltiriyor.

CARRIER VE ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹


