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1945’ten Günümüze 
Bir Carrier Efsanesi 

1945 sonrasında Carrier Weathermaster ABD’de mimariden, ofis ve ev yaşantılarına kadar tüm toplumu etkiledi. 
ABD’nin sıcak güney bölgelerindeki gelişimde hava koşullandırmanın açık etkisi bugün daha iyi görülebiliyor. Süreç içinde  
Weathermaster bir dünya markası haline geldi. Bugün hala Carrier çatı klimalarında adını sürdürüyor.
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Artık büyük binalarda havalandırma için 
merkezi avlular, ısı dalgalanmaları sırasında 
çapraz havalandırma için açık pencerelere 
gerek kalmamıştı. Merkezi soğutma ve hava 
dağıtım sistemleri kapalı çalışma alanlarını 
yeteri kadar soğutabiliyordu. Mimarlar artık 
doğrudan güneş ışığı almalarına rağmen iç 
ortamın konforunu sağlayabildikleri yüksek 
cam duvarlı binalar tasarlayabiliyorlardı. 
Bu gelişme Avrupa’ya ve daha sonra tüm 
dünyaya yayıldı. Bunun sonuçlarını bugün 
Singapur’dan Los Angeles’e kadar sıcak iklim 
kuşağındaki çok sayıdaki kentte görüyoruz. 
ABD’nin “sıcak kuşak” üzerinde yer alan kent-
lerin gelişimi ile hava koşullandırmanın yayıl-
ması arasında açık bir paralelik gözleniyor.
Carrier tarafından 1956 yılında Architectural 
Record dergisine verilen bir ilanda “Havası 
Conduit Weathermaster’la koşullandırılan 
New York’un bu önemli binalarında oturan 

ve çalışanlar çok memnun” başlığı altında 
American Farmer Insurrance Group, Mutu-
al Insurrance, UN Secretariat, Lover House, 
Sinclair Oil, 1407 Broadway, 100 Park Ave-
nue, Century, 290 Manhattan Avenue gibi 
NewYork’un sembolü haline gelen gökdelen-
ler sıralanıyor, fotoğrafına yer verilen Trump 
gökdeleni, “Carrier Conduit Wheathermaster 
Sistemi ile havası koşullandırılan başka bir 
şeçkin yapı” olarak tanıtılıyor ve “Niçin New-
York’taki yüzbinlerce feetkarelik döşeme ala-
nına sahip binaların havası Carrier tarafından 
koşullandırılmıştır?” diye soruluyor ve şu açık-
lama yapılıyordu; “Yılların eşsiz tecrübesiyle 
mükemmelleşen Carrier Conduit Wheather-
master sistemi her odada kullanıcıların isteği-
ne göre havayı koşullandırmalarına izin verir. 
Sessiz çalışır; hareketli parçalar bir bölmenin 
içindedir. Bakımı basittir; tüm çalıştırma dona-
nımları merkezileştirilmiştir. Ve yerleştirilmesi 
için minimum alan gerekir”.

1945’den Günümüze 
Weathermaster

Weathermaster sistemleri 1945’den günümüze 
kadar Carrier’in ana markalarından biri oldu. 
Üretimi değişik modeller halinde sürdürüldü. 
1970’lerde kanallı ve tavandan hava yayıcılı 
“Dual Modulaine” ile daha büyük alanların ha-
valandırılması mümkün oldu. 1990’larda üçün-
cü kuşak “Weathermaster” paket çatı tip hava 
koşullandırma sistemlerinin öncüsü olarak orta-
ya çıktı. “Weathermaster III” bugün de serisinde 
en verimli ürün olarak yerini koruyor. 
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1946

5F 40 kompresörleri ve yoğuşturma üni-
teleri geliştirildi. Bu kompresörler “yüksek 
hızlı” açık tahrikle 1750 d/d hıza ulaşa-
biliyordu.  

1947
 

Carlyle kompresör alanındaki gelişen iş 
kapasitesini karşılayabilmek için Thomp-
son Road’daki büyük fabrikaya taşındı. 

1949

Patenti 1946 yılında alınan, lityum bromit 
soğutkan kullanan soğurmalı (absorbsi-
yonlu) makinaların üretimine başlandı. 
Hava koşullandırmada buhar kullanıla-
rak, yazın soğutma kışın ısıtma yapabil-
mek için buhar yüklerini dengeleyerek 
dört mevsim kullanılabilen sistemler ge-
liştirildi. 

1950
100-500 HP kapasiteli, doğrudan kayışla 
açık tahrikli 5J40 / 5J60 kompresörle-
rinin üretimi başladı. Bu kompresörlerin 
belirgin özelliği değişik soğutkanlarla kul-
lanıma uygun olmaları ve bu özellikleri ile 
uygulamalarda esneklik sağlamalarıydı.  
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