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TELETEK ELECTRONICS A.S. HIRSIZ ALARM 
. . 

VE YANGIN ALGILAMA SiSTEMLERiNDE, 

YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANAN VE TAM 

ÜRÜN YELPAZESİ ÜRETEN ÜRETİCİDİR 

Teletek Electronics, 2016 yılında kuruluşunun çeyrek asrını 

kutlamaktadır. 

Biriktirdiğimiz zengin teknolojik tecrübeyi ve artan üretim kapasitesini 
çalışanlarımızın çalışma isteği ve enerjisi ile başarılı bir şekilde birleştirerek 27 
yıldır güvenlik teknolojileri konusunda sürekli olarak araştırma, geliştirme, ürün ve 
çözüm üretimi gerçekleştirmekteyiz. 

Teletek Electronics AD'nin başarısının temelinde üretim esnekliği oturmaktadır. 
Bu üretim esnekliği sadece geniş ürün yelpazesi ile değil, müşteri ile işbirliği 
içerisinde ürünlerin özel ve çeşitli varyasyonlarını geliştirme, tasarlama ve üretme 
yeteneğimiz ile kendisini göstermektedir. Bu avantaj, özellikle hırsız alarm ve 
yangın ihbar sistemleri alanında özel ürünlerin geliştirilmesi bazı durumlarda 
oldukça ağır bir süreç olduğundan büyük önem arz etmektedir. 

Şirket, DEK Ela screen, PHILIPS Topaz-X Pick and Place donanımı ve bir adet ERSA 
Hotflow 5 lehim makinesinden ibaret 2 adet ileri teknolojili SMD hattı ile üretim 
gerçekleştirmektedir. Her bir üretim hattının nominal çalışma hızı 30 000 element/ 
saattir. Bu durum bizim yüksek mühendislerimize çok ince komponentleri, BGA 
komponentlerini ve mikro BGA komponentlerini monte etmelerine ve çift taraflı 
Reflow lehimle yapılmasına imkan vermektedir. 

Teletek Electronics'in yüksek kaliteli üretim gerçekleştirdiğinin bir delili olarak 
şirket 150 9001 :2015 Standardına göre değerlendirlmiş ve belgelenmiştir. 

Bugün, kuruluşumuzdan 27 yıl sonra şu başarılarımız ile övünebilirz: 
• 27 yıl inovasyon;
• 130"un üzerinde çalışan;
• 5 kıtada 75 ülkeye ihracat;
• 30 milyonun üzerinde ürün üretimi;
• Dünya genelinde yaklaşık bir milyon bina bizim ürünlerimizle donatılmıştır.

Ve bütün bunları başarmak SİZLERSİZ - Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve 
Arkadaşlarımız - olmadan olamazdı. 

T�l�t�k 
electı-onics 

CERTIFICATE 
Is heleby ııır.anıed to: 

!  

with 

EXCLUSIVE RIGHTS to PRESENT, DISTRIBUTE, SUPPORT and 

MAINTENANCE the fire alarm product range of 

Teletek Electr,onlcs at lhe territory of Turkey 
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THIS CERTIFIES THAT 

 
Sen sor n.,ır succes.sfully completed ıhe traitılng ror fire 

alarm systcıns made by Tel<l!tek Elertronics 
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