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 معلومات املؤسسة

 من نحن
 نبذة تاريخية

 املواقع
 مؤسسة TTAF يف تركيا

 املؤسسة يف الصني
 املبيعات العاملية

 مجموعات املنتجات
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 من نحن

املورد الرائد يف حلول التوصيالت وتجميعات الكابالت.

رشكة عاملية حقاً مع الصادرات إىل أكرث من 56 دولة.

 رشكة ذات موقع قوي يف مختلف األسواق من خالل توفري مجموعة واسعة
من الحلول.

 الخربة والتنّوع يف إنتاج تجميعات الكابالت ملختلف القطاعات واالحتياجات
املختلفة.

 رشكة تستهدف تصاميم املنتجات املبتكرة والفريدة دامئاً من خالل أنشطة
 البحث والتطوير التي يتم تحقيقها يف األوساط التقنية املتقّدمة.
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 معلومات املؤسسة

2003

2006

2013

2014

2015
 تم تأسيس مصنع TTAF لتجميعات

 الكابالت وفق الخربات املكتسبة يف مبيعات

 تم تأسيس رشكة TTAF للدفاع املتحدة إلكرتومار واملوّصالت عىل مدار 52 عاماً.

 يف أنقرة لقطاعات صناعات الطريان

والفضاء يف املقام األول

أطلقت TTAF تطبيقات اإلضاءة.

 م تأسيس مصنع TTAF لتوفري إنتاج

األدوات والقوالب يف داخل الرشكة.
 بدأ مصنع TTAF يف إنتاج تجميعات كابالت

التلفزيون أوالً.

بدأت فعاليات صادرات TTAF يف تركيا.

تم تأسيس خط حقن البالستيك يف منشأة TTAF يف إسطنبول.
تم تأسيس مؤسسة TTAF يف الصني.

 بداية TTAF يف مختلف

 القطاعات: قطاع اإلتصاالت،

 القطاع العسكري، القطاع

الصناعي والتجزئة.
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املواقع

رشكة TTAF للصناعات اإللكرتونية التجارية
املقر، املصنع، املستودع

إسطنبول – تركيا 6000 مرت مربع

رشكة TTAF للدفاع املتحدة
املقر، املصنع، املستودع

إسطنبول – تركيا 4000 مرت مربع

 رشكة TTAF للصناعات اإللكرتونية املحدودة
 مكتب املبيعات و املشرتيات

 شنتشن – الصني
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مؤسسة تركيا / إسطنبول 

13%

28%

59%

هيكل املؤسسة األنشطة املنّفذة 

املساحة املغلقة 0006 مرت مربع  +
أربعة خطوط إنتاج: اإلتصاالت، اإلضاءة، السلع     +

اإلستهالكية والصناعة.   
الدعم الفني والهنديس  +

املبيعات والتسويق املحّل  +
املبيعات والتسويق العاملي  +

التخزين  +
البحث – التطوير  +

الياقات الزرقاء 

الياقات البيضاء

البحث و التطوير التقني
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مؤسسة تركيا / أنقرة 

8%

26%

66%

هيكل املؤسسة األنشطة املنّفذة 

املساحة املغلقة 0004 مرت مربع  +
تصنيع أسالك الكابالت الكهربائية، التجميعات      +

الكهروميكانيكية.  
الدعم الفني والهنديس   +

البحث – التطوير   +

الياقات الزرقاء 

الياقات البيضاء

البحث و التطوير التقني
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مؤسسة الصني 

مكتب املبيعات واملشرتوات يف مركز ديوانج 

Diwang يف مدينة شنتشن.

األنشطة املنّفذة 

املشرتوات   +
املبيعات املحلّية والعاملية   +

الخدمات اللوجستية   +
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املبيعات العاملية

رشكة عاملية حقاً مع الصادرات إىل أكرث من 56 دولة.
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مجموعات املنتجات 

تجميعا
 الكابالت 

الكابالت 
املنتجة بتقنية 
قوالب الحقن 

املنتجات 
املغلقة  

حلول 
الشبكات 

اإلضاءة  حلول 
التوصيالت 

املضادة للمياه 
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القطاعات 

اإلضاءة الصناعة

السلع اإلستهالكية اإلتصاالت

داتاكوم
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اإلضاءةاإلضاءة
توفر TTAF حلول النظام املتكامل لتطبيقات اإلضاءة الخارجية.

سلسلة املصابيح املعلّقة لإلضاءة الخارجية  +

إنارة الشوارع  +

اإلضاءة املقاومة لإلنفجارات   +



LED -40°C+50°C
IP66
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اإلضاءةاإلضاءة
تم التصميم وإعتامد لإلستخدام اآلمن يف األوساط املتفجرة مثل مناجم الفحم تحت 

األرض التي تحتوي عىل مستويات خطرية من غاز امليثان وغبار املتفجرات.

حلول اإلضاءة املعلّقة املثالية يف أعامل اإلنشاءات تحت األرض لألنفاق وبناء النفق.
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اإلضاءةاإلضاءة
مجّمعات وموّصالت TTAF القابلة للرتكيب يف املوقع 

التي توفر الرتكيب الرسيع والعميل يف املوقع، والتي تم 

إنتاجها من املواد املثالية املقاومة الصدمات وتأثري األشعة 

فوق البنفسجية لتطبيقات IP67 املفتوحة واملغلقة. 
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الصناعة الصناعة 
تتواجد أربعة أقسام يف إنتاجيات TTAF لقطاع الصناعات 

- تجميعات الكابالت، املنتجات املغلقة، كابالت اللوحات 

والكابالت املنتجة بتقنية قوالب الحقن.
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الصناعات

تجميعات الكابالت - تجميعات الكابالت واملوّصالت مبجموعة واسعة 

متوافقة مع نوع الصناعات ومواصفات العمالء. توفر TTAF تصنيع 

مجموعة واسعة من أسالك الكابالت الكهربائية. متخصصة يف التطبيقات 

املخصصة من تجميعات كابالت املداخل واملخارج يف الخدمات الخفيفة 

إىل تجميعات كابالت الخدمات الثقيلة. تجميعات الكابالت املنتجة بتقنية 

قوالب الحقن، تم تصميمها لإلستخدام باألداء اآلمن والعمر الطويل يف 

مختلف التطبيقات. نوفر إنتاج وتصنيع تغليفات الحامية بالقوالب الخاصة 

)املوّصالت( سواء كانت مستوية، أو بزاوية عمودية أو وفق القوالب الخاصة 

بالعميل وذلك وفق طرق التوصيالت املختلفة. لدينا املوارد واملهارات الالزمة 

لتصميم وتصنيع مجموعة واسعة من مجموعات املنتجات املغلقة اإللكرتونية 

لجميع أنواع الصناعات ومخّصصة للعمالء. توفرTTAF مجموعة واسعة من 

خيارات حلول الكابالت واملوّصالت املتنّوعة للتطبيقات التي تتطلب حلول 

الطاقة العالية أو الخيارات املصّغرة. 
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يتم إستخدام منتجات TTAF عىل نطاق واسع يف مجال االتصاالت ونقل 

البيانات. نقّدم للعمالء أنواع املنتجات القياسية، املنتجات الخاصة وخدمات 

التجهيز الخارجية. 

نهدف إىل تقديم برنامج التوصيل باملعايري العالية وزايدة كفاءة وجودة املنتج 

من خالل تحقيق نسب عالية يف التكلفة – الفوائد.

اإلتصاالت/داتاكوم اإلتصاالت/داتاكوم 
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اإلتصاالت/داتاكوم مجموعات املنتجات 

كابالت الشبكات 
املحلّية والبيانات

صناديق األلياف 
البرصية 

أدوات األلياف 
البرصية اليدوية 

معدات اختبار 
األلياف البرصية

محّوالت األوساط 
أجهزة اإلرسال 
SFP واالستقبال

اكسسوارات 
التنظيف

وحدات واجهة تحويل 
GBIC جيجابايت

اكسسوارات كابالت 
الشبكات املحلّية

كابالت األلياف 
البرصية 

اكسسوارات األلياف 
البرصية 
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اإلتصاالت/داتاكوم التكامل التقني  

حقن االيبوكيس 

فرن تثبيت االيبوكيس قياس كمية االيبوكيس

تقطيع كيفلر باملضخة 
الفراغية

صقل الكابالت تجريد األلياف املصادر البرصية

قطع ولف الكابالت  التلميع

تنظيف سطح املوّصالت  شد املوّصالت املوّزعات 
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السلع اإلستهالكية السلع اإلستهالكية 
توفر TTAF تصنيع أسالك الكابالت الكهربائية 

املتوافقة مع إحتياجات العميل بالكامل. 
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السلع اإلستهالكية 

منتجات ملتطلبات قطاعات اإللكرتونيات اإلستهالكية و األجهزة الكهربائية 

املنزلية الصغرية والكبرية:

 LVDS كابالت الجهد التفاضيل باإلشارات املنخفضة

كابالت إنفريتري 

كابالت الجهد املنخفض

تجميعات الكابالت الخاصة للعمالء

كابالت البيانات

كابالت الشاشات / العرض 

الكابالت الرشيط

الكابالت املستديرة

تتمّيز قدرات اإلنتاج بالخصائص التالية:

القطع والضغط األوتوماتييك بالكامل للكابالت

 RoHS، Reach متوافقة مع شهادات ومعايري

املراقبة البرصية واإلختبار الكهريب بنسبة ٪100
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الصناعة الصناعة 
رشكة TTAF للصناعات الدفاعية التجارية املتحدة الرشكة متخصصة يف تصميم وتطوير 

وتصنيع أنظمة التوصيالت الكهربائية وتركيب التجميعات الكهربائية وامليكانيكية.

املنّصات الجوية 

املنّصات الربية 

املنّصات البحرية 

منّصات الفضاء واإلتصاالت
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التطبيقات الدفاعية 

منصات الطريان والفضاء

من خالل منشأتنا املسجلة بنظام 0019AS نوفر توريد مدى واسع من منتجات الكابالت 

والتوصيالت الكهربائية للطائرات واملعّدات وذلك وفق أنواع الكابالت الكهربائية واألسالك 

الكهربائية ذات املهام الحرجة التي يتم تصميمها وإنتاجها لتلبية متطلبات التطبيقات املحددة 

إلختبارات ودعم التوصيالت الكهربائية للمعدات وأنظمة التحّكم. كام أنه وفق األجهزة التقنية 

الحديثة مثل أنظمة اإلختبار بالجهد العايل DIT-MCO ونظام وضع العالمات عىل الكابالت 

بالليزر يتم توفري معايري اإلختبارات ووضع العالمات الخاصة بنظام 0019AS بالكامل. 

األنظمة العسكرية البحرية

يتم تحديد املتطلبات الخاصة للظروف القاسية التي تعمل بها القّوات البحرية عىل تجميعات 

الكابالت وأسالك الكابالت. 

توفر رشكة TTAF للصناعات الدفاعية التجارية املتحدة تصميم وإنتاج تقنيات متوافقة مع 

الظروف املحيطة يف البيئات البحرية حيث توفر إجراء االختبارات املكثفة بإستمرار للتحقق من 

تصاميم املعايري الدولية يف املنتجات. 
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التطبيقات الدفاعية 

السيارات املصّفحة

توفر رشكة TTAF للصناعات الدفاعية التجارية املتحدة الحلول املتكاملة يف الرتكيب السهل 

باإلضافة إىل اإللتزام بخدمة القوات املسلحة من خالل الخربات يف إنتاج تجميعات الكابالت 

املقاومة عن طريق املعرفة الشاملة املرتاكمة بكل من املكونات واملواد املستخدمة بإستمرار يف 

أنواع املوّصالت ألنواع املركبات والتطبيقات بالرشوط القاسية وأنواع تغليفات الحامية الخارجية 

وتجهيزات الكابالت واألنابيب املقاومة للحرارة وأنظمة كابالت. 

أجهزة االتصاالت

تجميعات الكابالت التي يتم تقدميها من رشكة TTAF للصناعات الدفاعية التجارية املتحدة 

واملستخدمة عىل نطاق واسع يف توصيالت سامعات الرأس أو مكربات الصوت تعترب خفيفة حيث 

تم تصميمها لتكّون ذات مميّزات متفّوقة يف مجال االتصاالت العسكرية. 
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مراحل اإلنتاج 

التصميم  مصنع األدوات

 الجودة اإلنتاج
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التصميمالتصميم
تتميّز TTAF بالخربات الصناعية ومهارات اإلنتاج التي ميكنها التغلّب عىل التحّديات

والصعوبات وفق متطلبات التكنولوجيا العالية يف يومنا الحايل. 

مجاالت الخربات عىل النحو التايل: 
تكوين النامذج ثالثية األبعاد 

تقييم املفهوم والتصميم
اختيار املواد واملكونات 

الهندسة
تقليل التكاليف

)CAM:ESPRIT قدرات الرسومات التقنية )2 بعد: أوتوكاد، 3 أبعاد: سوليدووركس، التصنيع بالربمجيات املحوسبة
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مصنع األدوات مصنع األدوات 
يوفر مصنع األدوات املجّهز تجهيزاً كامالً توفري أفضل الحلول 

املناسبة الحتياجات العمالء عن طريق تشكيل املنتجات 

 .TTAF الجديدة التي يتم تصميمها يف قسم التصميم يف
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اإلنتاج اإلنتاج 
تتميّز TTAF بالخربات الصناعية ومهارات اإلنتاج التي ميكنها 

التغلّب عىل التحّديات والصعوبات وفق متطلبات التكنولوجيا 

العالية يف يومنا الحايل. 
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اإلنتاج

حقن القوالب الرأيس واألفقي.

2 نوع مختلف لوضع العالمات، وضع العالمات بالليزر ووضع العالمات برش الحرب. 

إكامل املراحل بكل األساليب – الضغط، CDI )موّصل تغيري مكان العزل(، اللحام، 

اللحام باملوجات فوق الصوتية. 

بطاقات اإلختبارات املصّممة يف داخل الرشكة ومنظومة البطاقة الرئيسية.

التصميم وتكوين النامذج ثالثية األبعاد. 

إختبارات فئة الحامية PI داخل الرشكة. 

إنتاج املعّدات داخل الرشكة من خالل ماكينات القطع بالليزر ( CNCيس.إن.يس) 

بالتقنيات العالية 

أنظمة متكاملة بالكامل مع التقنيات الحديثة ومعّدات اإلنتاج. 
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الجودةالجودة
نؤمن بأن الجودة هي أهم نقطة للمصنعني. كام نؤمن مببدأ »الجودة أوالً«. ولذلك نعترب مراقبة وضبط 

الجودة CQ باعتبارها واحدة من أكرث العمليات الحيوية خالل مراحل اإلنتاج. حيث تتم مراقبة ورصد جميع 

مراحل اإلنتاج بدقّة من مصادر املواد الخام إىل التعبئة والتغليف للمنتجات النهائية لضامن منتجات خالية من 

العيوب.

 )... W 5 ،8، باريتو، هيكل السمكةD( طرق حلول املشاكل

 )... ،PPAP-APQP )FMEA، SPC، MSA التخطيط املتقّدم - التخطيط املتقدم لجودة املنتج

ROHS توجيهات املواد الخطرة

REACH تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد املواد الكيميائية
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S150917.TETC04 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No: 21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Connectors 
Model(s): WPT-0303M15 - IP68 3-poles Electrical T 

Cable Joint (3 Way) 15A - 240 V 
WPI-0302M15  - IP68 3-poles Electrical Cable 
Joint (2 Way) 15A - 240 V 
WPA-0310M10- IP68 3-poles Electrical Cable 
Splitter (1 to 9 Way) 10A -250 V DC/AC 
 

Verification to: Standard: 
EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 17 September 2015 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 16 September 2020 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 

 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 
 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.it C
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved

 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 
 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.it C

er
tif

ic
a

te
 –

 C
ер

ти
ф

ик
ат

 –
 證
明
書

 –
 C

er
tif

ic
at

 –
 증
명
서

 –
دة 

شها
 

Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved

TEST REPORT Page 1 of 7

Volkan ALBAYRAK Neslihan Sözer 
Coordinator Chemical Laboratory Manager 

Intertek Test Hizmetleri A.S. 
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altindag Plaza Yenibosna  34197 - ISTANBUL / TURKEY 

Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55 
e-mail :intertekcg.turkiye@intertek.com 

www.intertek-turkey.com
dogan.kilinc 

TEST REPORT NUMBER : TURR150170973 DATE:  10 November, 2015 

APPLICANT:  TTAF Elektronik San. ve Tic.Ltd.Şti.
  

ADDRESS: Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü/ İSTANBUL 
FAX: 0212 855 82 21 

 Attention : Erol Gül (erol.g@ttaf.com.tr) 

SAMPLE DESCRIPTION : Black plastic connector 
  
  

DATE IN  : 28 /October / 2015 (08:40) 
  
  

DATE OUT : 10 /November / 2015 

PRODUCT CODE  : WPI 0302M15
   
REQUEST : RoHS Test was performed according to 2011/65/EU Directive. 

RESULTS : SEE ATTACHMENT 

CONCLUSION : SEE ATTACHMENT 

“This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely 
for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek’s Customer. 
The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular course of action. 
Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no 
part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report 
is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this 
report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of 
Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms.” 
  
“The reported uncertainity is based on a standard uncertainity multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of 
approximately 95%. The uncertainity evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. 
Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainity considered. When uncertainity is taken into account, 
the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer’s decision. Opinions and 
interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the 
TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory.”

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:

ttaf.com.tr13 6102 عرض الرشكة

الجودة

يتم اعتامد نظام إدارة الجودة وفقا ملعايري اآليزو 8002: 1009.

الصّحة، السالمة، البيئة  

التحقق الدوري من مركبات الرفع 

الفحوصات الطبية الدورية

استخدام معدات الوقاية

إدارة املخلفات

التدريب



®

ttaf.com.tr23 6102 عرض الرشكة

قامئة املراجع 



ttaf.com.tr33 6102 عرض الرشكة

قامئة املراجع 



ttaf.com.tr43 6102 عرض الرشكة

شبكات التواصل اإلجتامعية

ttafelectronic

ttaf.com.tr

ttafelectronic



ttaf.com.tr53 6102 عرض الرشكة



www.ttaf.com.tr  |  export@ttaf.com.tr

9001
2008

ISO
ttafelectronic

املصنع - املقر
محلّة كافاكيل، طريق إسطنبول، الرقم:21 كافاكيل، بيليك دوزو، إسطنبول/تركيا

رقم الهاتف: 902128558220+ )10 خطوط( | رقم الفاكس: 902128558221+

الصني
غرفة رقم 4305، ميدان شان هينغ، مركز ديوانج التجاري، 5002 # طريق شينان الرشقي، منطقة لوهو.

مدينة شنتشن، الصني 518008

رقم الهاتف: 8675525882560+ | رقم الفاكس: 8675525882623+

عرض الرشكة
 6102 النسخة 1


