
2005 H&V News jürisi, AquaSnap Puron’u "havalandýrma tasarýmýný geliþtirici bir adým" olarak kabul etti.
Jüri, doðrudan serbest genleþmeli soðutmanýn pakete dahil edilmesi, endüstrinin önde gelenlerinden
bekleneceði gibi, "öncülük" olarak nitelendirildi ve ayrýca standart bir üründe termosifon teknolojisinin
yaratýcý kullanýmýný övdü. Termosifon teknolojisi, soðutma grubunun en soðuk noktasýna (kýþ döneminde
bataryalara) soðutucu akýþkanýn doðal gidiþinin avantajýný kullanan bir serbest soðutma opsiyonudur.

AquaSnap konseptinin kalbi, boyut sýkýntýsý olmadan hidronik modülün entegrasyonudur. Kompakt
boyutlardaki tasarýmýn içerisine, tüm pompalar, valfler, genleþme tanklarý ve diðer hidronik aksesuarlar
fabrikada entegre edilmiþtir.

Yeni kompresör teknolojisi, Carrier AquaSnap Puron’un 190-760 kW aralýðýnda enerji verimli, ozon
tüketmeyen soðutucu akýþkan R410A kullanmasýna olanak saðlýyor.

Hava koþullandýrma alanýnda haftalýk yayýnlanan H&V News, Ýngiltere’nin bu alanda en büyük tirajlý ticari
magazinidir. Bu yayýnýn ödülleri endüstrinin en prestijli ödülleridir. Carrier’e verilen ödül, U.K. Carrier
Ticari Direktörü Richard Ward’a törenle verildi.

“TÜRK LOKUMU”

yeni soðutma grubunun tanýtýldýðý  en son topluluk Ýstanbul, Türkiye’de
danýþman,müteahhit ve ticari basýn mensuplarýndan oluþan 450 kiþilik
bir grup oldu. Misafirler, Genel Müdür Önder Þahin tarafýndan karþýlandý.
“Önder Þahin, bu yeni ürün gamýnýn çevresel faydalarýnýn yanýsýra
hastanelerde kullanýmýný ideal yapan, düþük çalýþma gürültü
seviyelerini özellikle vurguladý. Önder Þahin ayrýca dinleyenleri, Alarko
Carrier’ýn etkileyici ihracat verileri ve þirketin Türk ekonomisine
katkýlarýyla ilgili en son geliþmelerden haberdar etti.

“Türk Tesisat Mühendisleri Demeði Baþkaný Hüseyin Erdem, bir
teþekkür konuþmasý yaparak, hem kalite hem de enerji verimliliði
açýsýndan AquaSnap Puron ürün gamýný herkesin önünde onayladý”.

Carrier’ýn AquaSnap Puron Su
Soðutma Grubu "2005 H&V
News Yýlýn Havalandýrma Ürünü
Ödülü"nü kazandý

AQUASNAP TÜRKÝYE’DE DE ÝLGÝ GÖRÜYOR
10 Mart 2005 günü Türkiye hava koþullandýrma sektörüne, "Yeni Bir Yýldýz Doðuyor" sloganýyla Swiss
Otel’de yapýlan bir toplantýyla tanýtýlan AquaSnap Puron su soðutma grubu sektörün ilgisini çekti.

AquaSnap’ýn Avrupa tanýtýmý 8 Ekim 2004 tarihinde Nice kentinde yapýlmýþ ve bu toplantýya Carrier’ýn
EMEA bölgesindeki ülkelerden temsilcileri katýlmýþtý. Toplantýnýn sonunda her ülke temsilcisinden 2005
yýlý için AquaSnap satýþ taahhütü istenmiþ ve Alarko Carrier yýllýk satýþ tahminini 15 olarak belirtmiþti.

Haziran ayý sonu satýþ verilerine göre Alarko Carrier toplantýda açýkladýðý Türkiye AquaSnap satýþ tahminini
katladý. Aquasnap müþterileri arasýnda Rixos Hotel, Dünya Göz Hastanesi, Lyra Otel, Deva Ýlaç, Bayer,
Florance Nightingale, Adli Týp Merkezi, Lider Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Agora Týp Merkezi, Elyaf Matbaasý gibi kamusal ve ticari kurum ve kuruluþlar yer alýyor.
Aynca yurt dýþýnda da Kazakistan, Rusya ve Irak’a AquaSnap gönderildi.

Bu durumu deðerlendiren Alarko Carrier Pazarlama Þube Müdürü Hýrant Kalataþ, “Evet, AquaSnap
tahminimizde yanýldýk ve bundan dolayý çok mutluyuz” dedi.

Carrier’ýn EMEA (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) bölgesi yayýn organý e-communicator’ýn
Haziran 2005 sayýsýnda "Türk Lokumu" baþlýðý altýnda, AquaSnap’ýn 10 Mart 2005
günü yapýlan Türkiye tanýtým toplantýsýna yer verildi.

Haberde þunlar belirtiliyor; "AquaSnap su soðutma grubu sektörün ilgisini çekti.
AquaSnap Puron tanýtým dalgasý Avrupa, Orta Doðu ve Afrika’da hýz kazanýyor. Bu


