
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...

Ağustos 2009
Sayı 40

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

Isı Payölçer ve Isı Sayacı 
Montajları Devam Ediyor

Alarko Carrier yetkili satıcısı Ulun İnşaat, Temmuz sonu itibariyle 6 
binada montaj ve kurulum çalışmalarını tamamladı.

ALARKO – TECHEM

Isı Giderleri Paylaşım Sistemi

Isıtma

9 Şubat 2009’da Alarko Carrier ile Techem, ısı giderleri paylaşım sistemi konusunda yaptık-
ları işbirliğini kamuoyuna duyurdular. Ardından basın ve televizyon reklamları başladı. Ba-
yilerimiz keşifler yaptı, teklifler verildi, ama montajlar yapılmadı. Çünkü, montaj için ısıtma 
tesisatındaki suyun boşaltılması gerekiyordu.

Poyraz Apartmanı/Pendik, 40 daire

İşte o günlerde anlaşması yapılan müşteri-
lerin montajları yaz döneminde yapılma-
ya başlandı. Bu binalardan birisi Pendik’te 
bulunan Poyraz apartmanı. Yönetici Nimet 
Çankaya’nın kararında, sistemi Almanya’da 
daha önce kullanmış olması önemli rol oy-
namış;

“Televizyon reklamlarından gördüğüm ısı 
payölçerleri, Almanya’da bulunduğum süre 
içinde kullanmıştım. Bu sistemin gerçekten 
adalet ve tasarruf sağladığını biliyorum. 
Bunu Türkiye’de Alarko Carrier gibi bir fir-
manın yaptığını görünce, firmayı arayarak 
ön bilgi aldım. Alarko Carrier bayisi Ulun Nimet Çetinkaya
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İnşaat’ın yetkilisi Erol Bey’i bana yönlendirdiler. Ön keşif yapıldı ve 
maliyet çıkarıldı. Yönetim kurulu toplantısında bu araştırmalarımı 
aktardım. Sistemin binamızda uygulanmasına karar verdik ve Ulun 
İnşaat ile sözleşme imzaladık. İşin başlangıcından bitişine kadar 
firma tarafından yürütülen itinalı çalışma ile sistem 15 gün gibi bir 
süre içinde teslim edildi. Bu itinalı ve düzenli çalışmalarından dolayı 
Erol Bey’e teşekkür ederim.

Döviz karşılığında almış olduğumuz doğalgazın, bina sakinlerinin 
tasarrufu ile daha az tüketilerek ülke ekonomisine katkıda bulun-
mak vatandaş olarak bizlere mutluluk veriyor”.

Şaşkınbakkal’daki Koru Sitesi C Blok da montaj yapılan binalar-
dan. Yönetici Mustafa Karagül şunları söylüyor;

“Apartmanımızda yerden ısıtmalı sistem var. Bazı dublex dairele-
rimizde ısı masraflarının paylaşımında hakça bir dağılım olmasını 
istiyorduk. Kurulacak olan ısı giderleri paylaşım sistemi ile bunun 
gerçekleşeceğine inanarak araştırmalar yaptım. Neticede Alarko 
Carrier’ın böyle bir uygulamayı Türkiye’de yaptığını öğrendim. Fir-
mayı arayarak ön keşif istedim ve iletişim bilgilerimi bıraktım, daha 
sonra Ulun İnşaat benimle irtibata geçti. Gelip hem sistem hakkın-
daki sorularımızı yanıtladılar, hem de sistemin maliyeti konusunda 
teklif verdiler. Sözleşme imzaladık ve sistem kurulumu için adım 
attık. Montaj aşamasında titiz çalışmalarından dolayı Erol Bey’e 
teşekkür ederim”

Ulun İnşaat’ın diğer montajları da İstanbul Anadolu yakasında. 
Tüm daireler kışı bekliyorlar. Kardeşler Apartmanı yöneticisi Hülya 
Doğay şunu söylüyor; “Montaj aşamasında korktuğumuz türden 
hiçbir zorluk çıkmadı. Beklentimiz olan tasarruf ve kalitenin sonu-
cunu bu kış göreceğiz”

Koru Sitesi-C Blok/Şaşkınbakkal, 12 daire

Mazharbey Apartmanı/Acıbadem, 8 daire

Jale Apartmanı/Suadiye, 7 daire Evren Apartmanı/Şaşkınbakkal, 7 daire Kardeşler Apartmanı/Bostancı, 20 daire


