Alarko - Techem
Isı Giderleri
Paylaﬂım Sistemi

Bu küçük ›s› payölçerin ard›nda;
58 y›ll›k deneyim,
4.000’in üzerinde çal›ﬂan ve
%100 müﬂteri memnuniyeti var!

Alarko - Techem Is› Giderleri
Paylaﬂ›m Hizmetleri
Is› paylaﬂ›m hizmetlerinde küresel çözüm orta¤›n›z
1952’den bu yana su ve ›s› tüketim de¤erlerinin ölçülmesinde ileri teknoloji ürünleri ve eﬂsiz Global
‹ﬂletim Sistemi ile dünya genelinde hatas›z ve kusursuz okuma ve gider paylaﬂ›m hizmeti sunan Techem,
Dünya’da RF’li ölçüm cihazlar› konusunda lider bir Alman firmas›d›r.
1955 yılında kurulan ve 1998 yılında Carrier ile ortak olan Alarko ise, ısıtma / so¤utma sektöründe Türkiye
ve dünyada hizmet veriyor. ﬁimdi bu iki firma güçlerini birleﬂtirdiler. Techem'in uzun y›llar boyunca
etkinli¤i kanıtlanmıﬂ, her koﬂula ve ba¤lantı tipine uygun ısı payölçerleri, ısı ve s›cak su sayaçları Alarko’nun
Türkiye çapındaki yaygın ve güvenilir bayi / servis a¤ı ile hizmetinize sunuluyor.
Alarko - Techem hizmet zinciri; ileri Alman teknolojisine sahip, etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ, kaliteli ›s› ve su
ölçüm cihazlarıyla baﬂlıyor. Tüketimi daire bazında ﬂeffaf ve adaletli bir ﬂekilde ölçen ısı giderleri paylaﬂ›m
cihazlar› (›s› payölçerler, ›s› ve su sayaçlar›) ile enerji tüketiminde yüksek oranlarda tasarruf etmek artık
hayal de¤il.
Farkl› ihtiyaçlara esnek çözümler üretebilen Alarko - Techem, sektöre büyük kolayl›k ve ayr›cal›k getiriyor.
Türkiye geneline yay›lm›ﬂ geniﬂ servis a¤› ve profesyonel teknik destek hizmetiyle Alarko - Techem her
an yan›n›zda ve yak›n›n›zda yer al›yor.

Çeﬂitli yöntemlerle ›s› gider paylaﬂ›m›
yap›lmas› 50 y›ldan daha uzun süredir
baﬂta Almanya olmak üzere bir çok
Avrupa ülkesinde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r.
Üstün teknolojisi ile ›s› gider paylaﬂ›m
hizmetini Avrupa’da
8 milyon haneye sunan Techem, bu
alanda gerçek bir üstünlü¤e sahiptir.

Daha iyi bir gelecek için
Dünya Techem’i tercih ediyor.
Say›larla Techem
• Sektöründe dünya lideri
• Y›ll›k sat›ﬂ hacmi 600 milyon Euro
• Dünya genelinde 8 milyon kullan›c›
• 2.800’den fazla çal›ﬂan
• 50 y›l› aﬂk›n pazar baﬂar›s›
• 10 milyondan fazla RF’li cihaz
• Kullan›mda; 32 milyon ›s› payölçer, 1 milyon ›s› sayac›,
8 milyon su sayac›

Gider Paylaﬂ›m› Bildirimi
Kusursuz ölçüm, kusursuz gider paylaﬂ›m›

Merkezi sistemle ›s›t›lan binalarda, ›s› payölçer kullan›m›na
ba¤l› olarak daire baﬂ›na düﬂen kullan›m de¤erleri
hesaplanabiliyor. Her dönemin sonunda okunan veriler ayr›nt›l›
bir döküm haline getiriliyor ve bireysel ›s› gideri ad›yla
kullan›c›lara gönderiliyor.
Apartman yönetiminin karar›yla, istendi¤i takdirde binaya ait
›s›nma haricindeki di¤er giderler de yine gider bildirimine
dahil edilebiliyor.

Alarko - Techem
%100 müﬂteri
memnuniyetini
hedefliyor.
Bu amaçla ba¤›ms›z
kuruluﬂlara araﬂt›rma
yapt›r›yor.

Müﬂterilerimiz yüksek oranda montajdan ve okuma hizmetinden
memnun olduklar›n› belirtiyorlar.

Sistem,

ekonomik
oldu¤u
için kullan›l›yor.

Ve sistemin

adalet sa¤lad›¤›
bildiriliyor.

Ortalama

%25’lik yak›t
tasarrufuna
ulaﬂt›lar.

Sistem

“tekrar karar
verilmesi gerekse”,
%69 oran›nda
bir kabul görüyor.

Araﬂtırmanın tamamı www.alarko-carrier.com.tr sitesinde görülebilir.

S›kça Sorulan Sorular

Okuma yapmak için eve mi giriyorsunuz?
Hay›r. Soka¤a girmemiz yeterli. Bu s›rada radyatörünüzdeki payölçerler
veya ›s› sayaçlar›, servis eleman›m›z›n elindeki el bilgisayar›na
sinyallerini göndermeye ve kullan›lan ›s› miktar›n› bildirmeye
baﬂl›yorlar. Bu iﬂlem yaklaﬂ›k 5-10 dakika sürüyor. Servisimiz daha
sonra bunu internet üzerinden merkezimize gönderiyor.
Radyatörlerimi kapat›rsam da para öder miyim?
Radyatörlerinizi tamamen kapatamazs›n›z. Yönetmeli¤e göre,
merkezi sistemle ›s›t›lan binalarda, evin s›cakl›¤› 15°C alt›na
düﬂürülemez. Bunun amac›, daireler aras›nda haks›z ›s› geçiﬂine
engel olmakt›r. Ayr›ca giriﬂ, merdivenler vs.. gibi ortak alanlar›n
›s›t›lmas›nda gelen bir pay da, dairelerin bireysel ›s›nma giderlerine
ilave edilir.
Komﬂumun evindeki radyatörlerin kapal› olup olmad›¤›n›
kim bilecek?
Radyatör vanas› kapat›lm›ﬂ olan cihaz, bina yöneticisine gönderilen
özet listede görünür.
Payölçerim ar›zalan›rsa ve ben de fark etmezsem ne olacak?
Payölçerinizin ar›zaland›¤›n› siz fark etmeseniz bile okuma s›ras›nda
sistemimiz bize gösterecektir.
Di¤er dairelerin ne kadar ödeme yapt›¤›n› nas›l bilece¤im?
Tüm dairelerin tüketimlerini gösteren özet liste, bizim taraf›m›zdan
haz›rlan›p bina yönetimine gönderilir. Yönetmeli¤e göre bu özet
liste apartman duyuru panosundan en az 3 gün süre ile ilan edilir.
Is› paylaﬂ›m sistemlerinin termostatik vana ile birlikte
kullan›lmas› zorunlu mu?
Evet. Odalar›n otomatik olarak istenilen s›cakl›kta kalmas›n› sa¤layan
cihaz termostatik vanad›r. Ortam istenilen s›cakl›¤a ulaﬂt›¤›nda
termostatik vana devreye girer ve radyatördeki s›cak su ak›ﬂ›n› keser.
Bu da aﬂ›r› ›s›nmay› önler ve ›s› tasarrufu yap›lmas›n› sa¤lar. Is›
paylaﬂ›m sistemi ise tasarruf edilen ›s›y› kay›t alt›na al›r ve tasarruf
bir sonraki faturaya yans›r.
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Gider bildirimi hizmeti için ayr›ca para ödeyecek miyim?
Evet. Gider bildirim hizmeti ücretlidir.
‹leride gider bildirim hizmeti fiyatlar› artarsa veya düﬂerse
ne olacak?
Müﬂterimiz bizimle isterse 1 y›ll›k, isterse 10 y›ll›k sözleﬂme yapabilir.
Bu süre içinde hizmet fiyat› yükselirse art›ﬂ uygulanmaz. Fiyat düﬂerse,
düﬂük fiyat uygulan›r.
Cihazlar› sizden sat›n al›p, gider bildirim paylaﬂ›m›n› kendimiz
yapabilir miyiz?
Yasal olarak mümkün ama bizim böyle bir uygulamam›z yok. Çünkü
“tam zamanl› çal›ﬂan profesyonel yönetimi” olmayan binalarda,
bilgisayar programlar›nda do¤acak sorunlarla ne bina yönetiminin
ne de bizim baﬂa ç›kmam›z mümkün de¤ildir.
Kablolu cihaz sat›yor musunuz (M-Bus vs.)?
Techem’in kablolu cihazlar› var. Ama biz Türkiye’de bu sistemi
kullanm›yoruz. Binalardaki kablolama kalitesi konusunda sorumluluk
alam›yoruz. Kablolama kalitesi, cihazlar›m›z›n performans›n› do¤rudan
etkileyecektir.
Radyo sinyalinin zarar› yok mu?
Teorik olarak zarar› var. Ama bunun seviyesi önemli. Bizim
cihazlar›m›z›n SAR de¤eri 0,000028 watt/kg. Örne¤in cep
telefonlar›nda bu de¤er 0,1 ile 1,4 watt/kg aras›nda de¤iﬂiyor. Yani
cihazlar›m›z›n yayd›¤› radyasyon, cep telefonundan on bin kat az.
Bir insan 100 yaﬂ›na kadar radyo frekansl› payölçer çal›ﬂan bir evde
otursa, evden hiç ç›kmadan yaﬂasa ve bu sürede sürekli kula¤›n›
radyatördeki payölçere yap›ﬂ›k halde tutsa, cep telefonu ile 1,5 saat
boyunca konuﬂmuﬂ kadar radyasyon al›yor.
Niçin GPS’li uygulama yapm›yorsunuz?
Servisimizin, her okuma hizmeti için binaya gitmesini özellikle
istiyoruz. Çünkü bu s›rada, sinyal al›namayan veya bir önceki
de¤erlendirmede manipülasyon uyar›s› al›nm›ﬂ cihazlara müdahaleyi
h›zla yapabiliyoruz.
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Alarko-Techem sisteminin kombiden fark› nedir?
Kombili binada alt veya üst kat›n›zdaki daire kombisini kapat›rsa siz
daha çok ödersiniz. Halbuki merkezi sistemlerde herkes dairesini
15 °C’de tutmak zorundad›r. Bu s›cakl›ktan sonra, herkes istedi¤i
kadar ›s›n›r ve ›s›nd›¤› kadar öder. Daire içine gaz girmez. Kombinin
bak›m›, ar›zas› vs.. ile kiﬂisel olarak u¤raﬂman›z gerekmez.

