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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...

Tarihi Bursa Çelik Palas
Oteli’nde Alarko Carrier
Ürünleri

CARRIER 39 HQ
Klima Santrali

CARRIER 30 HXC Serisi
Su Soğutmalı Soğutma Grubu
● HFC - 134a
soğutucu
● Yeni Carrier Vidalı
kompresör teknolojisi (power3)
● İki bağımsız gaz
devresi / en az iki
kompresör
● Taşmalı evaporatör
● Prodialog Plus elektronik kontrol (Phase II)
● Prodialog 4 elektronik kontrol (Phase III)

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.

Bursanın ilk tarihi 5 yıldızlı Çelik Palas Termal Oteli’nde Alarko Carrier
ürünleri tercih edildi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Bursa ‘nın çok özel bir yeri vardı. 1935
yılında yaptığı gezilerden birinde çok sevdiği bu kentte keyifle kalınabilecek ve
şehrin tüm güzelliklerinin görülebileceği bir yere otel yapılmasını istedi. İşte Çelik Palas Oteli, bu istek doğrultusunda inşaa edildi.
1950’li yıllarda pazarın artan kapasitesine cevap verebilmek için tarihi otelin
hemen yanına birbiriyle bağlantılı yeni bir kompleks inşaa edilmeye başlandı.
Bu yeni kompleks 1953 yılında toplam 158 oda ve 500 kişilik toplantı salonu
kapasitesiyle hizmete girdi.
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Bugünlerde tarihi dokusu özenle korunarak restore edilen ancak iç donanımı ve modern yapısı ile misafirlerine
huzurlu bir ortam sunan bu otelde Alarko Carrier ürünleri
tercih edildi. Projede 2 adet 30HXC su soğutmalı vidalı
soğutma grupları, 10 adet 39HQ Airovision klima santralları, ALC bina otomasyon malzemeleri, 250 adet 42N
gizli tavan tipi fan coil cihazları, su soğutma kuleleri ve
Trox marka kanal tipi susturucular kullanıldı. Restorasyon
çalışmaları sürdüğü için proje ilerledikçe satınalmalar devam edecek ve yeni cihazlar listeye eklenecek.
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