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Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ve Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve deneyimlerimizi 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...

Alışveriş
Merkezlerinin
Bina Yönetim
Sistemleri’nde
YENİ Tercihi: ALC

WebCTRL
WebCTRL:
Toplam
‹ﬂletim
Özgürlü¤ünde
Büyük Bir
At›l›m

Sonuç? WebCTRL sisteminize dünyan›n herhangi bir yerinden
s›k›nt›s›z eriﬂim ve onu tam olarak kontrol etme imkan›n›
sa¤lamaktad›r. Herhangi bir taray›c›s› olan masaüstü bilgisayar,
dizüstü bilgisayar, PDA, cep telefonu gibi cihazlarla, istenilen
say›da kullan›c› için, istedikleri dilde eriﬂim mevcuttur. Geliﬂmiﬂ
alarm yönetimi gibi özellikleriyle alarm herhangi bir ortama
yönlendirilebildi¤i gibi iste¤e göre raporlama yetenekleri de
herhangi bir taray›c›dan al›nabilir.
Bununla birlikte, WebCTRL teknolojiden daha fazlas› demektir;
çünkü ﬂimdiye kadar olan en etkileﬂimli, en zengin özellikli ve
kullan›m› en kolay olan üründür.

Aç›k standartlar›m›z›n yan›s›ra, Automated Logic’in
geçmiﬂle uygunluk gibi bir miras› da müﬂterilerimizin
eski yat›r›mlar›n›n yeni sisteme entegrasyonunu ve
onlar›n yeni teknolojinin nimetlerinden
yararlanmalar›n›
sa¤lamaktad›r.
WebCTRL de
bu miras›
sürdürmektedir.

ALC

CtrlSpecBuilder
Siz sadece düﬂünün.
Detaylar› CtrlSpecBuilder’a
b›rak›n
Endüstri uzmanlar› bilirler: Tasar›m aﬂamas› yarat›c›l›k
gerektirirken, ﬂartname haz›rlama yorucu hatta üretimi azalt›c›
bir süreçtir. Ço¤u kimsenin yapt›¤› gibi kopyala-yap›ﬂt›r
yöntemini kullan›rsan›z, ilerleyen teknolojiyle gelen birçok
f›rsat› da kaç›rm›ﬂ olursunuz. Herhangi bir ürün sa¤lay›c›s›n›n
ﬂartnamesiyle iﬂe baﬂlarsan›z, kendinizi tek bir ürün
sa¤lay›c›s›n›n kapal› sistemine ba¤l› kalm›ﬂ bulabilirsiniz. E¤er
s›f›rdan baﬂlarsan›z, süreç k›sa zamanda çok yorucu hale
gelebilir.
ASHRAE bu zorlu¤a Guideline13-2000 ile yan›t verdi:
Do¤rudan Say›sal Kontrol (DDC) sistemlerini belirleme, kontrol
sistemi ﬂartnamesini yazmak için ürün sa¤lay›c›s›ndan ba¤›ms›z
bir protokol. Guideline13-2000 kontrol ﬂartnamesini belirlemek
için bir yöntem oluﬂturdu. Fakat bu yöntem, çal›ﬂma
mant›klar›n› ve nokta listesini geliﬂtirmek için gereken iﬂlemlerin
eksikli¤i yüzünden durmuﬂtu. ﬁimdi CtrlSpecBuilder onu
kald›¤› yerden al›yor.

Bütün yolu CtrlSpecBuilder ile katedin.
CtrlSpecBuilder projenin genel olarak istenilen ö¤elerini
oluﬂturmak, Do¤rudan Say›sal Kontrol (DDC) sistemleri için
gerekli olan nokta listesini ve bütünleﬂik çal›ﬂma mant›klar›n›
geliﬂtirmek için yap›lan,ücretsiz ve kullan›c› dostu olan bir
programd›r. ASHARE Guideline13-2000 taban›nda kurulmuﬂ
ve CSI (Construction Specifications Institute) MasterFormat
for Section 15900 standard›na uyan CtrlSpecBuilder, binlerce
HVAC sistemini menü-yollu arayüzlerle (‹ste¤e ba¤l› kontrol
yöntemleri de oluﬂturulabilir) destekler. Sistem bir kere
kurulduktan sonra kullan›c›lar, nokta listesi ve çal›ﬂma mant›¤›n›
Word dosyas› ﬂekliyle indirip AutoCAD çizimleriyle de
ﬂartnameyi tamamlayabilirler. Daha önce gereken zaman›n
çok az› kadar olan bir zaman parças›nda.

CtrlSpecBuilder’› di¤er ﬂartnamelerin uygulamalar›ndan farkl›
k›lan özellikler tam olarak nelerdir?
• ﬁartname aç›kt›r ve özgün de¤ildir. Çözümler ürün
sa¤lay›c›s›ndan ba¤›ms›zd›r.
• ﬁartnameler metric veya ‹ngiliz birimlerde
oluﬂturabilir.
• Çal›ﬂma mant›klar›, nokta listeleri, trendler,
alarmlar ve di¤er önemli gereksinimleri içerir.
• BACnet ve di¤er protokoller, web tabanl›
arayüzler, cep telefonu ve PDA arayüzü,
elektrik talebinin s›n›rlanmas› ve daha birçok
seçene¤i destekler.

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.

Bina yönetim sistemleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından
ve 2005 yılında Carrier bünyesine katılan AutomatedLogic (ALC), alışveriş merkezleri arasında hızla yaygınlaşıyor.
ALC’in geliştirdiği ve 2002 yılında ABD’de “Top Product” seçilen
“WebCTRL” sistemi konfor, güvenlik, enerji ve bakım yönetimi ihtiyaçlarına merkezi çözümler sunuyor.
Ankara’da, üniversitelerin, önemli resmi kuruluşların ve iş merkezlerinin
yer aldığı Eskişehir yolu üzerinde bulunan üç büyük alışveriş merkezi de,
bina yönetim sistemi tercihlerini WebCTRL olarak belirledi.
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Kentpark Alışveriş Merkezi
Ankara’da Eskişehir yolunun 7. km’sinde farklı stili ile “Merkezlerin
Merkezi” sloganını benimseyen 225.000 m² alana sahip Kentpark Alışveriş Merkezi’nde tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin,
fan-coil cihazlarının, iç aydınlatma ve çevre aydınlatma sistemlerinin
kontrolü ve elektrik sistemlerinin izlenmesi WebCTRL ile yapılacaktır.
Ayrıca, dükkanlara ait elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin faturalandırması web tabanlı kontrol sisteminin bir parçası olacak.
Alışveriş Merkezinin içinde yazın manzara sağlayacak, kışın ise buz pisti
olarak kullanılacak bir de göl bulunuyor. Konut, alışveriş ve yaşam
merkezleri karması olacak olan Kentpark’ta ayrıca ofis katları da yer
alıyor.

Gordion Alışveriş Merkezi
Ankara’da Eskişehir yolunun 16. km’sinde 165.000 m² alanda kurulu Çayyolu Gordion Alışveriş Merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kontrolünde, faturalandırma sistemlerinde ve
elektrik sistemlerinin izlenmesinde ALC’yi tercih etti. Sisteme, internet
tarayıcısı olan araçlar, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, PDA
ve cep telefonuyla; istenilen sayıda kullanıcıyla; herhangi ek bir yazılım veya aygıt takılması gerekmeksizin erişim sağlanacaktır.
Hollandalı gayrimenkul devi REDEVCO tarafından inşa edilen alışveriş merkezinin 2009’un ilk çeyreğinde tamamlanması ön görülüyor.

ANSE Alışveriş Merkezi
Ankara’da Eskişehir yolunun 17. km’sinde ev gereçleri alanında
faaliyet göstermek üzere 61.000 m2 alana inşa edilen, iki bloktan
oluşan alışveriş merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kontrolünde, yangın ve elektrik sistemlerinin izlenmesinde ALC’yi
tercih etti, DDC panoları, kablolama ve devreye alma hizmetleri ile
birlikte Alarko Carrier güvenini seçti.
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