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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 eposta adresimize tıklamanız yeterlidir.
Saygılarımızla.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTUCU- 30GK
243-740 kW kapasite aralığında 11 model.
Çevre dostu R407c soğutucu. Pistonlu çoklu
kompresör ve elektronik genleşme vanası
(EXV) ile kısmi yükte verimli çalışma ile
tam yükte çalışma gereğini azaltma, enerji
tasarrufu. İki bağımsız soğutma devresi ile
arıza durumunda da sistem çalışmasının
sürdürülmesi güvencesi. “Flying Bird 2”
fanları ile düşük ses seviyesi. Prodialog 4
elektronik tam ve kolay kontrol.
Bilgi için: www.alarko-carrier.com.tr
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Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Ramada Hotels & Resorts International’ın,
üstün nitelikli, 5 yıldız deluxe “Plaza” kategorisinde İstanbul şehir merkezinde
açtığı ilk otel olan Ramada Plaza Istanbul, 25 Kasım’dan itibaren misaﬁrlerini
ağırlamaya başladı.
Ramada Plaza Istanbul, Lütﬁ Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na, Taksim
Meydanı’na ve alışverişin kalbinin attığı Nişantaşı’na sadece yürüme
mesafesinde, İstanbul ana bulvarı Halaskargazi Caddesi üzerinde yer alıyor.
Ramada Plaza Istanbul, yüksek teknolojik donanımı, konfor ve estetiğin
birleştiği tasarımı ile dikkat çeken 162 lüks misaﬁr odası, 12 suite ve 2 adet

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.

Ramada Plaza İstanbul’un hava koşullandırma projesinde kullanılan Carrier hava soğutmalı
su soğutma grupları ve klima santralleri otelin çatısına yerleştirildi. Bu alanda daha sonra
klima santrallerinin üstü çelik çatı konstrüksiyonu ile örtüldü. Su soğutma gruplarının çevresi
ise ızgaralı panolarla kapatıldı. Çatının altındaki teras katında yüzme havuzu ve bir bar yer
alıyor. Carrier cihazlarının sessiz çalışma özellikleri ve yapılan iyi yalıtımla terastaki dinlenme
ortamlarında gerçek bir konfor yaşanıyor.

Gerçek Konfor

/
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penthouse suite olmak üzere 176 konaklama
ünitesi ile hizmet sunuyor. Oda düzenlemeleri
‘iş oteli’ konseptine uygun biçimde yapıldı.
6. katta yer alan yüksek teknolojili ürünlerle
donatılan Executive Club’ta, işadamlarına
ve işkadınlarına otelde konakladıkları zaman
diliminde, yaşamlarını ve iş hayatlarını en
iyi şekilde planlayacakları özel servisleri
veriliyor. Ayarlanabilir klima, içine laptop
sığdırılabilen özel kasa, büyük çalışma
masası ve ergonomik çalışma koltuğu, uydu
bağlantısı, LCD televizyonlar, data port
ve kablosuz internet bağlantısı odalardaki
olanakların bazıları.
Ramada Plaza Istanbul, maksimum konfor ve
ileri teknoloji ile donatılan toplantı salonları ile
iş dünyasına yeni bir mekan sunuyor.
İstanbul iş dünyasının yeni buluşma merkezi olmaya aday olan
Ramada Plaza Istanbul’un hava koşullandırma konforu Alarko
Carrier cihazları ile sağlanıyor. Projesi Aycan Mühendislik
tarafından yapılan sistemde 3 adet Carrier 30GK tipi pistonlu
kompresörlü, hava soğutmalı kondenserli soğutma grubu ve 39
adet 39HH tipi klima santrali ve hücreli aspiratör ile iç ortamlarda
250 adet Carrier 42N tipi fan-coil kullanıldı.
Ramada Plaza Istanbul, giriş katında konumlandırılan
Finansbank, Gloria Jean’s Coffee Shop, Drugstore, kuyumcu,
seyahat acentesi, bay ve bayan kuaförü ve çiçekçiden oluşan
mini alışveriş merkezi ile de hizmet çerçevesini genişletiyor.
Otelin Genel Müdürü Ünsal Şınık, İstanbul Kongre Vadisi’nde
olmaları ve Lütﬁ Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile Taksim
Meydanı’na yürüyecek mesafede bulunmalarının iş adamı
müşterisi hedeﬁne çok uygun olduğunu, kongre ve toplantılar
için ideal olduğunu” bildirdi.
TM

Toplantılar için geniş olanaklara sahip Ramada Plaza Istanbul,
10-350 kişi kapasiteli Balo Salonu, Amﬁ tiyatrosu ve 4 toplantı
salonu ile iş dünyasının hizmetinde. Otelin teras katında panoramik manzaralı açık yüzme havuzu ve Executive Club Lounge
ile konuklara dinlenme olanakları sunuluyor.

ÖRNEK ALINACAK ÜRÜN

CARRIER- Hidronik Modüllü
Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu
Dünyanın tüm kıtalarında 20.000’in üzerinde AQUASNAP cihazının
çalışıyor olması, yalnızca bir başarı öyküsünü değil, bundan sonraki
ürünlerin niteliğini belirleyecek yeni bir standardın ortaya çıktığını
gösteriyor. Carrier, yenilikçi yaklaşımın 2005’te yeni ve daha güçlü
bir AQUASNAP’la sürdürüyor: 760 kW’a ulaşan kapasitesiyle dünya
çapında bir projeye imza atıyor.
Amaç: Dünya çapında insan kaynakları ve teknoloji alanında knowhow, beceri ve kaynakların ortak sinerjisinden yararlanmak.
Sonuç: Benzersiz esneklikte ve her tür uygulamaya ve gereksinmeye
uyarlanabilen yenilikçi bir ürün.
Yeni AQUASNAP Puron, doğrudan genleşmeli bedelsiz soğutma,
ısı geri kazanımı ve yüksek verimlilikte ısı pompalarının teknolojik
açıdan yenilenmesi ve birleşimiyle daha akıllı binaların yaratılmasına
olanak veren ve daha fazla elektrik tasarrufu sağlayan bir ürün.
2006’da yürürlüğe girecek olan Avrupa “Binaların Enerji Kullanımı
Yönetmeliği”ne uygun ürünler yaratılmasını sağlayacak bir girişim.
AQUASNAP uzun ömürlü ve kendi sınıfının en iyi ürünü olacak biçimde
tasarlandı.

Yeni kuşak Aquasnap Puron su soğutma grupları, son
teknolojik yeniliklere uygun nitelikler taşır:
- Çevre dostu soğutucu PURON- R410A,
- scroll kompresörler,
- kompozit malzemeden düşük ses seviyeli fanlar,
- öz denetlemeli mikroişlemci kontrolü.
Aquasnap, entegre hidronik bir modülle donatılabilir ve
bu durumda cihazın yerleştirme işlemleri yalnızca elektrik
beslemenin bağlanması ve su besleme ve dönüş boruları
gibi doğrudan işlerden ibaret olur.
AQUASNAP- Örnek Alınan Ürün

