
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

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.

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier  ve Carrier ürünlerinin 
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve dene-
yimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol 
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda 
verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yayma-
nızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı gereksiz yere 
almak istemiyoruz. Adresinizin silinmesi için bu 
sütunun altındaki e-posta adresimize tıklamanız 
yeterlidir.
Saygılarımızla...

Mart 2009
Sayı 33

Isıtma

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız, lütfen 
ebulten@alarko-carrier.com.tr adresine boş bir mail 
gönderiniz.

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Yedek Parça

ALARKO – TECHEM 
Isı Giderleri Paylaşım Sistemi 

ALARKO Panel Radyatörleri 

Payölçer Kullananlar Televizyonda 
Deneyimlerini Anlattı

Muammer Ergin, Yönetici: “Geçen yıl 200-250 TL civarında ödemiş-
tik. Bu sene ortalama 150 TL ödedik.”

Kanal 24’ün, 9 Şubat 2009 tarihindeki akşam haber bülteninde Alarko Techem’le ilgili bir haber 
vardı. Haberde, İstanbul Merter’de 57 daireli Simitaş Blokları’nda yönetici olan Muammer Ergin ile 
yapılan söyleşi yayınlandı. Muammer Bey, yaptığı hesapları ekranda gösterdi ve şunları söyledi;

- Geçen sene Ocak ayı sonuna kadar 32.280 metreküp kullanmışız. Aynı yakıtı bu sene kullanmış 
olsaydık, 44.546 lira ödememiz lazımdı.
-  Zamlardan sonra mı?



- Zamlarla evet. Yüzde 80 küsur zamla kullansaydık bu gelecek-
ti. Biz bu yıl yapılan tasarrufla, payölçerin bize sağlamış olduğu 
faydayla 14.330 metreküp kullandık ve yakışımız sabah 6, ak-
şam 11’dir.

- Geçen sene bir daire ne kadar ödüyordu? Ortalama?

- Geçen sene ortalama 200-250 lira civarındaydı.

- Bu sene ne kadar ödüyorlar?

- Bu sene ortalama 150 civarı. 

Dr.Cüneyt Akgün, Yönetici: “Payölçer ile son derece 
adil bir faturalandırma paylaşımı sağladık”

Bir başka haber de, TGRT Haber’in 11 Şubat 2009 tarihli bül-
tenindeydi. İstanbul Ulus’da 5 daireli Palmiye Apartmanı’nda 
yönetici olan Cüneyt Bey, sistemin hakkaniyet yönüne dikkati 
çekiyordu.

“ Payölçere geçtik. Isı payölçere geçtik çünkü ondan evvelki uy-
gulamada, ben çok para ödüyordum. Efendim ben ısınamıyo-
rum, çok para ödüyorum. Kimi ben çok ısınıyorum. O az para 
ödüyor... falan gibi böyle sorunlar oluştu. Termostatik vana ve 
ısı payölçeri radyatörlerimize koydurduk. Bununla son derecede 
adil bir faturalandırma paylaşımı sağladık.”

Bu TV haberlerinin bantları, Alarko Carrier web sitesinde http://
www.alarko-carrier.com.tr/Dosya/Alarko_Techem_Roportajlar.
htm adresinde izlenebiliyor. Bu adreste, diğer TV kanallarında 
çıkan haberlerin de kayıtları izlenebiliyor.


