
Hava koþullandýrma sektörünün lider kuru-
luþu Carrier, bina otomasyon sistemleri ala-
nýnda ABD'de ve dünyada önde gelen firma-
lar arasýnda yer alan Automated Logic'i sa-
týn aldý. Carrier yetkilileri, bazý hukuki dü-
zenlemelerden sonra anlaþmanýn ayrýntý-
larýnýn açýklanacaðýný belirttiler.
Carrier Electronics'in baþkan yardýmcýsý ve
genel müdürü Ken Fox Automated Logic ile
yapýlan anlaþmayý açýklarken, Automated
Logic'in lider kontrol teknolojisinin Carrier'in
elektronik kontrol iþlerini geliþtireceðini be-
lirtti. Fox, "Açýk standartlarýn giderek art-
masý ve kabul görmesi karýsýnda ticari müþ-
terilerimiz merkezi izleme, düþük iþletme
maliyeti ve satýcý firma çeþitliliði konu-
larýnda farklý bina sistemlerinin aralarýnda
baðlanabilirliðini soruyorlar" dedi.

Carrier Automated Logic’i Satýn Alarak
Bina Otomasyonu Alanýna Da Girdi

Automated Logic'in CEO'su Gerry Hull ise, Carrier ve Automated Logic'in birlikteliðinin
bugüne kadar bir çok kez sýnandýðýný, iki kuruluþun paylaþtýklarý ortak taahütlerde yenilikçilik,
kalite, ileri teknoloji kullanýmý ve müþteri iliþkileri gibi konularda iyi bir çift oluþturduðunu
belirtti. Hull, "Automated Logic Carrier'e bina konrol endüstrisinde büyümek için gereken
geliþmiþ teknolojiyi, güçlü bir yönetim platformunu ve ekibi saðlayacaktýr" dedi.
Automated Logic, 1977 yýlýnda ABD'de Kennesaw Georgia'da kuruldu. Bina otomasyonu
alanýnda yenilikçi yaklaþýmlarýyla öne çýkan Automated Logic hava koþullandýrma,
havalandýrma, ýsýtma alanlarýnda kontrol sistemleri ve enerji yönetim sistemleri tasarlýyor
ve üretiyor. Ürünlerini tüm dünyada bölgesel ofisler ve baðýmsýz bayiler aracýlýðýyla pazarlýyor.
Automated Logic sistemleri tüm dünyada ticari ofis binalarýnda, eðitim, endüstri, saðlýk ve
kritik veri tesislerinde, kamu yapýlarýnda, turistik tesislerde vb hizmet veriyor. Automated
Logic'in müþterileri arasýnda küçük aile iþletmelerinden 500'den fazla dünyanýn en büyük
firmasý yer alýyor. Automated Logic'in tasarladýðý ve gerçeleþtirdiði önemli otomasyon
projeleri arasýnda; Tarihi Bristol Sitesi, Cisco Sistemleri, Kemper Sigorta Merkezi, Miller
Breawing, UES TrizecHahn Ofisi, Richardson Biim Merkezi,  New York, Massachusetts,
Fordhan, Stetson, Rowan ve Arizona üniversiteleri, South Pointe Hastanesi, Þanghay'da
Yerbilimleri Müzesi, Mýsýr'da Hilton Pyrmid, Filipin Manila'da Sanghai La Plasa vb. bulunuyor.
Carrier ve Automated Logic arasýnda yapýlan anlaþmaya göre, Automated Logic adý ve
yapýlanmasý korunuyor. Automated  Logic'in tüm dünyada satýþ ve servis aðlarýnýn
geniþletilmesi, daha birleþik ve eþgüdümlü bir ortamýn geliþtirilmesi planlanýyor.
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