Enerji
Verimliliği
Nisan 2010
Sayı 47

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Enerji, Yedek Parça
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve
deneyimlerimizi ve haberleri 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...

Carrier’ın Enerji Verimliliği
Çalışmalarındaki Partneri NORESCO’dan
Kapsamlı Bir Enerji Altyapısı Güncelleme
Projesi ve Tasarruf

Hava Koşullandırma
Ocak 2010
Sayı 44

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

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...

Carrier’dan Anahtar Teslim Çözüm:
Hastahaneler Enerji Maliyetlerinde
%30’un Üzerinde Tasarruf
Aralık 2009
Sayı 34
www.alarko-carrier.com.tr
Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda verilmiştir.
ABD Newyork
Elizebethtown’daki
Kamu Hastahanesi (Community Hospital- ECH) federal hükümet
Yararlı
görürseniz
bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan
memnun
tarafından 25 yataklı
Aciloluruz.
Erişim Hastahanesi (CAH) olarak kurulmuştu. CAH en yakın tam teşekküllü
Bültenle
ilgilenmiyorsanız
zamanınızı
gereksağlık kuruluşlarına
35 mil
veya daha
fazla uzaklıkta bulunan, 25 veya daha az hasta yatağına sahip
sizolan
yere
almak
istemiyoruz, adresinizin
sağlık
kuruluşlarıydı.
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
ECH’ta, 24tıklamanız
saat hizmet
veren acil servis, ağır ve ikincil vakalarda uzun süreli bakım servisleri, fizik teadresimize
yeterlidir.
davi, laboratuvar ve radyoloji bölümü vardı. Hastahane çok yüksek kalitede hizmet verilmesi ve bunun
Saygılarımızla.

sürekliliğinin sağlanabilmesi için işletme maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyordu.

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.
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% 30 TASAR
artışa rağmen hastaların ve çalışanların konfor
koşullarının sağlanamaması noktalarında top- Bütünsel bir yaklaşımla basit cihaz değişimlerine göre çok
landığı görüldü.
daha
fazla tasarruf
kar
Bütün
dünyada
hemve hükümetlerin
çabaları hem de şirketlerin çalışmalarıyla giderek daha fazla

Carrier’dan Enerji
Verimliliği Alanında
Dev Yatırımlar

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

önem kazanan enerji verimliliği konusunda Carrier’da önemli gelişmeler yaşanıyor. 2008 yılı
içerisinde Amerika’daki en büyük ESCO’larından biri olan NORESCO’yu, yine merkezleri Amerika’da bulunan LEED ve enerji verimliliği danışmanlığı konularında uzman şirketler DOMETECH INC., ARCHITECTURAL ENERGY (AEC) ile Çin veHindistan pazarında kısa sürede
liderliği alan, Pekin Olimpiyatları’nda çok önmeli sorumluluklar üstlenen ve bunları başarıyla
Aralık 2009
yerine getiren EMSI’yi (bkz. ACST’den Haberler, sayı 25)
satın alarak bu konuya verdiği önemi göstermiştir.
Sayı 33
Carrier, yine 2008 yılı içerisinde sadece Amerika’da yüwww.alarko-carrier.com.tr
rüttüğü çalışmaların bir kısmını Avrupa’da da uygulamak
için İngiltere merkezli bir yapılanmaya giti. UTC Power’ın
bazı enerji verimli sistemlerinin, bu organizasyon çatısı alIsıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
tında Avrupa pazarına da sunulması için halen çalışmalar

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
sürdürülüyor.
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.
Sayın Okurumuz,
Ayrıca bütün UTC şirketlerinden temsilcilerin bir araya

Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko

Alarko Carrier Enerji
Verimliliği Danışmanlığı
(EVD) Alanında Çalışmalara
Başladı

gelmesiyle UT500 Energy Team oluşturularak şirketlere
Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:Carrier’la
ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu
ait tesislerdeki
enerji tüketimini ve çevreye verilen zararı
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri
azaltmak amacıyla verimlilik artırıcı çalışmalar yapılması
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aşağıda
NORESCO,bizler
AEC ve Dome-Tech şirBültensağlanıyor.
konusundaki
düşünceleriniz
ve faaliyetlerini
tanıtıyoruz. >>>
için yolketleri
gösterici
olacaktır. Haberleşme
adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı gereksiz yere almak istemiyoruz, adresinizin
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta
adresimize tıklamanız yeterlidir.
Ülkemizdeki ekonomik gelişme, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmeye, standartı daha yüksek
Saygılarımızla.

Türkiye’de Yeşil Bina
Konsepti
ve Alarko Carrier

yaşam hedefi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı da hızla artıyor.
İhtiyacı karşılayacak kaynakların temininde zorluklar yaşanıyor ve ülkemiz her geçen gün daha
fazla dışa bağımlı hale geliyor. Enerji ihtiyacımızın neredeyse yüzde 75’i yurt dışından karşılanıyor.
Bu kritik durumda neler yapılabilir?
İlk akla gelen enerji üretiminin arttırılmasıdır. Ancak bunun gerçekleştirilmesi zaman, ekonomik
olanaklar ve doğal kaynaklarla sınırlıdır. Kuşkusuz tüm ülkeler gibi Türkiye de enerji üretimini sürekli arttırmaktadır. Ancak daha önceki yıllardan gelen enerji açığı ve giderek artan enerji ihtiyacı
enerji açığının her geçen yıl daha da artmasını engeleyememektir. Artık enerji sorununun sadece
yeni santraller kurularak çözümlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, tüm dünyada önemle
ele alınan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması gereği çok ciddi olarak gündemimize gelmiştir, hatta geçen her zaman önümüzdeki yıllarda sorunun daha da büyümesinden başka
bir sonuç vermeyecektir.

Türkiye Enerji Bonkörü

ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayılarına
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.
Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr

Yakın zamanlara kadar ükelerin gelişmişliğinde en önemli kriterlerden biri de enerji tüketimiydi; bir
ülke ne kadar fazla enerji tüketiyorsa o kadar fazla üretim yaptığı ve refah düzeyinin yüksek olduğu
kabul edilirdi. Günümüzde bu değerlendirme geçerliğini yitirmiş durumda; artık gelişmişlik
ülkelerin ne kadar çok enerji tükettiğiyle değil, ne kadar az enerji harcayarak
ne kadar çok ürettiğiyle ölçülüyor. Bu kriterle Türkiye’ye bakılırsa sorunun ne kadar ciddi
olduğu daha iyi görülebilir.
Türkiye’nin yıllık birincil enerji tüketiminin Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) bölünmesiyle elde
edilen “enerji yoğunluğu” OECD ülkelerinin 2, AB ülkelerinin 2,5, Japonya’nın 4 katıdır. (Kaynak:
EİE) Makina Mühendisleri Odası’nın verilerine göre son 5 yılda birincil enerji tüketimimiz %35,
elektrik enerjisi tüketimimiz de %43 oranında artmıştır. Eğer enerji yoğunluğumuz Japonya’nın 4 katı ise, Türkiye’de Japonya’ya göre çok daha pahalı yaşıyor, çok daha
pahalı üretiyoruz demektir. Üstelik “enerji yoğunluğu” her geçen yıl daha fazla artıyorsa
globalleşen dünya ekonomisi içinde bu koşullarda var olabilmek giderek olanaksız hale gelebilir.
Yapılan hesaplamalara göre enerji verimli kullanılırsa, imalat sanayinde enerji maliyetleri yüzde 8
ila 50 arasında azaltılabilir.
Türkiye ve Enerji Verimliliği
Ülkemizde, dışa bağımlılığı kontrol altına alarak artan enerji ihtiyacına cevap verebilecek, Avrupa
Birliği uyum çalışmalarına destek olacak, aynı zamanda çevre dostu sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Sürdürülebilir enerji politikalarının iki farklı konuda ele alındığı ülkemizde, ilk olarak enerji çeşitliliğini artırmak amacıyla 2005 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi >>>

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.

ABD’de Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi (MUTM), New England bölgesindeki en
saygın sağlık tesisleri arasında yer alıyor. Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi (UMass
Tıp) ile aynı kampüste yer alan MUTM, tüm dünyada kabul gören araştırma olanakları ve
yüksek vasıflı eğitim müfredatı ile öne çıkmıştır. 1970’li yılların başında kurulan MUTM,
otuz yılın yaşlılığı ve eskiyen teknolojiler nedeniyle enerji sistemlerinde verimsizlik, yüksek işletme maliyeti gibi sorunlarla karşılaşıyordu. MUTM yönetimi tüm enerji sistemini
yenilemeye karar verdi ve bu kapsamlı proje
için NORESCO seçildi. >>>
“Bizim güç santralimiz kampüste elektrik
üretimi, ısıtma, soğutma ve su ısıtma gibi
kritik hizmetleri destekliyor. Bu proje ile
UMass Medical, güvenilir, verimli, sürdürülebilir ve çevresel performanslara uygun,
tüm sistemin izlenebildiği ve hassas ayarlamaların yapılabildiği, günümüzün en ileri
teknolojilerine ve en yüksek standartlarda
bir tesise sahip olmuştur”.
Mark Armington- UMass Medical Proje
Yöneticisi

Nisan 2010, Sayı:47

Gerçek Konfor / Sayfa 2

Kojenerasyon ve Tasarruf
Proje kapsamında öncelikle enerji denetim kurallarının, enerji
koruma tedbirleri ve altyapı iyileştirmelerinin belirlenmesi gerekiyordu. 30 milyon dolarlık proje sonunda, 10 yıl içinde, işletme
maliyetlerinden 36 milyon dolar tasarruf edilmesi bekleniyordu.
NORESCO yaptığı çalışmalar sonucu mevcut buhar kojenerasyon güç-çevrim santralinin tam kojenerasyon tesisine çevrilmesi
ile çok önemli enerji tasarrufu yapılabileceğini belirledi. 25 yaşındaki eski tesis, fazla elektrik talebi olduğu dönemlerde, yerel
elektrik beslemesine paralel olarak 5 megawatt (MW) enerji üretecek şekilde tasarlanmıştı.
Eski tesis “black-start” özellikliydi ve şebekeden bağımsız olarak
çalıştırılabiliyordu. Güç beslemesinde bir kesinti olduğu zaman
hastahaneye acil enerji sağlanıyordu.
Enerji altyapısının güncellenmesi projesi kapsamında iki hastahane ve tıp fakültesi için 10.000 kW güç gerekiyordu. Yeni kojenerasyon sisteminin eski buhar türbinli sistemden %43 daha verimli
olması gerekiyordu ve böylece üniversite bütçesinde satın alınan
elektrik makliyetinin yarı yarıya azaltılması hedefleniyordu.

Daha Fazla Güç, Daha Büyük Verim
MUTM altyapısını güncelleme projesi kapsamında sisteme eklenecek yeni donanımlar için mevcut güç merkezi ek inşaatla
330 metrekare genişletildi. NORESCO buhar tesisinin verim ve
kapasitesini arttırmak için üç buhar basıncı kullanılan bir çevrim
tasarladı. 5000 kW yeni buhar türbini için yüksek basınçlı (75 bar
ve 4500C) buhar üretmek üzere iki yeni çift yakıtlı kazan projelendirildi. Emisyonları en aza indirmek için, yeni kazan sisteminde
yanma kontrollü ve yeni teknolojili düşük nitrojen oksidli (NOx)
brülör ve UMass Tıp için önemli olan emisyon yönergelerini karşılayacak şekilde baca gazı emisyonunun resikülasyonu teknolojisi
kullanıldı.
NORESCO, bütün türbinlerin ve by-pass vanalarının çalışmasını denetlemek, yüksek ve düşük başınç hatlarındaki basınçları
izlemek için sisteme kazan master kontrolü (BPMC) yerleştirdi.
Sistem işletme masraflarını, basınçla ilgili sorunların neden olabileceği arızaları ve sistemin izlenmesi için gerekecek iş zamanını
da azaltacak şekilde tasarlandı. BPMC sistemi kazanlar, türbinler
ve soğutucu üniteleri bağımsız olarak kontrol edebiliyordu.
NORESCO’nun MUTM enerji altyapısını güncelleme projesinin
kazanımları yandaki tabloda görülebilir.

PROJE ÖZETİ
UYGULAMA YERİ
Proje Maliyeti
Yıllık Tasarruf
Tesis Bilgisi
Tesis Alanı
Sözleşme Dönemi
Sözleşme Tipi
Yüklenici
Enerji Tasarrufu
Önlemleri
Su Soğutma ve
Soğutma İyileştirmesi
Enerji Yönetim
Sistemi’nin
Güncellenmesi
Havalandırmanın
Güncellenmesi
Kullanım ve Proses
Suyunun İyileştirilmesi

: ABD, Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi
: 30 milyon dolar
: 3,6 milyon dolar
: Tıp Merkezi, Hastane ve Araştırma Laboratuvarı,
: 2.000.000 metre kare
: 10 Yıllık Enerji Tasarruf Performans Sözleşmesi
: Anahtar teslim
: Carrier NORESCO- Enerji Çözümleri
Proje
Maliyeti ($)

Yıllık
Tasarruf ($)

Klima santrali, buharlı nemlendirici ve
hava dengeleme. İyileştirme, soğuk su
by-pass’ının önlenmesi
Birleşik EMS’nin yerleştirilmesi: kontrol
noktalarının %65 azaltılması; daha iyi
teknoloji kullanımı

271.000

55.000

750.000

160.000

VAV dönüştürme / VFD yerleştirilmesi

1.800.000

164.000

500.000

156.000

240.000

150.000

3.000.000

650.000

23.000.000

2.293.000

29.561.000

3.628.000

Uygulamalar

Su tasarruflu yeni tuvalet, yeni reverse
osmosis ile su sisteminin demineralizasyonu; soğutma ünitesine soğuk su
akışının yeniden tasarlanması
Yüksek verimli motorlar 134 yüksek verimli motor yerleştirilmesi;
toplam 5.000 HP
Işıklandırmanın
Işıklandırma düzeyinin yükseltilmesi
İyileştirilmesi
yoluyla ampül sayısının azaltılması;
(27.000 ampül değiştirildi); balast
azaltılması
Mevcut buhar kojenerasyon çevrimli
Isıtma ve Güç
güç tesisinin yeni güç kaynaklarıyla
Tesislerinin
güncellenmesi ve kapasitenin 10.000
Birleştirilmesi
kW’a yükseltilmesi
TOPLAM

