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Haqqımızda

Əlaqə bağlantılarının və kabel montajının qabaqcıl təchizatçısı.

65-dən çox ölkəyə ixracatı olan qlobal şirkət.
Böyük çeşidli bağlantılar təqdim edən, müxtəlif bazarlara 
hakim güclü bir şirkət.
Dəyişən ehtiyaclar və fərqli sənayelər üçün kabel quraşdırılması 
istehsalında mütəxəssis və müxtəlif məhsullara sahib.
Hər zaman innovasiya və bənzərsiz məhsul dizaynlarını məqsəd 
qoyan irəli texnologiyalı mühitlərdə reallaşdırılan araşdırma və 
inkişaf etdirmə fəaliyyətləri.
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Köhnə Elektromar şirkəti ilə
əlaqə təchizatlarının
satışlarındaki 25 illik təcrübənin 
nəticəsində TTAF kabel montaj 
fabriki quruldu.

TTAF ilk olaraq TV kabel tərtibatları 
istehsalına başladı.

TTAF Çin təşkilatı quruldu.

Türkiyədə TTAF ixracat əməli-
yyatları başladı.

2003

2006

TTAF Savunma A.S. ağırlıqlı 
olaraq havaçılıq sənayesi üçün 
Ankara-da quruldu.

2013

Plastik inyeksiya xətti TTAF İstanbul 
təsisində quruldu.

2014

2015

Təşkilat içində qəlibləri və 
təchizatı istehsal etmək 
məqsədiylə TTAF təchizat 
anbarı quruldu.

TTAF işıqlandırma tətbiqlərini 
başlatdı. 

Tarix

TTAF fərqli sektorlara 
daxil oldu; xəbərləşmə, 
hərbi, sənaye və 
pərakəndə.
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TTAF Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Mərkəz, fabrik, anbar
İstanbul-Türkiyə 6000 kvadrat metr

TTAF Savunma A.Ş.
Mərkəz, fabrik, anbar
Ankara-Türkiyə 4000 kvadrat metr

TTAF Electronics Manufactory Co. Ltd.
Satış və satın alma ofisi
Shenzhen-ÇİN

Yerləşmələr
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Türkiyə / İstanbul Təşkilatı

Reallaşdırılan FəaliyyətlərTəşkilati Struktur
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Texniki - araşdırma və inkişaf etdirmə

Ağ rəngli

Mavi rəngli

13%

28%

59%

• 6000 kvadrat metr qapalı sahə,
• Dörd istehsal xətti; xəbərləşmə, işıqlandırma, 

istehlakçı və sənaye.
• Texniki dəstək və mühəndislik
• Daxili Satış və Marketinq
• Beynəlxalq Satış və Marketinq
• Saxlama
• Araşdırma və inkişaf      

etdirmə
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Türkiyə / Ankara Təşkilatı

• 4000 kvadrat metr qapalı sahə
• Elektrik kabeli dəstələri istehsalı, 

elektromexanik montaj
• Texniki dəstək və mühəndislik
• Araşdırma və inkişaf etdirmə
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Reallaşdırılan FəaliyyətlərTəşkilati Struktur

Texniki - araşdırma və inkişaf etdirmə

Ağ rəngli

Mavi rəngli

8%

26%

66%
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Çin Təşkilatı

Diwang Center Shenzhen-dəki 
satış və satın alma ofisi

Reallaşdırılan Fəaliyyətlər

• Qaynaq tapma
• Ölkə daxili və  ölkə xarici satış
• Logistika
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Beynəlxalq Satış

65-dən çox ölkəyə ixracatı olan qlobal şirkət
9 ttaf.com.tr 2016Şirkət Təqdimatı



Məhsul Qrupları

Kabel
Qurğuları

Qəliblənmiş
Kabellər

Qutu
Qurğuları

Şəbəkə
Həlləri

İşıqlandırma Su Keçirməyən
Kabel Həlləri
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Sektorlar

İŞIQLANDIRMA SƏNAYE

TELECOM
DATACOM

İSTEHLAKÇI

MÜDAFİƏ

11 ttaf.com.tr 2016Şirkət Təqdimatı



İŞIQLANDIRMAİŞIQLANDIRMA
TTAF xarici məkan işıqlandırma tətbiqləri üçün bir 
sistem həlli təqdim edir.

+ Xarici məkan işıqlandırma üçün lampa zənciri
+ Küçə işıqlandırma
+ ExProof işıqlandırma
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LED -40°C+50°C
IP66
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İŞIQLANDIRMAİŞIQLANDIRMA
+ Metan və partlayıcı tozların təhlükəli olduğu kömür 
mədənçiliyində, yerin altı kimi partlayıcı mühitlərdə təhlükəsiz 
istifadə üçün dizayn və təchizat tətbiq edilmişdir. 
+ Tunellərdə və ya tunel inşaatında yeraltı işlər üçün ideal 
işıqlandırma bağlantısı.
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Zərbəyə və UV şüalarına qarşı müqavimətli
materiallardan istehsal edilmiş sürətli və praktik 
yerində quraşdırma təmin edən TTAF yerində
qurula bilən kabel təchizatı və ayırıcılar, daxili 
və xarici məkan IP67 tətbiqləri üçün idealdır.
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İŞIQLANDIRMAİŞIQLANDIRMA
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TTAF sənaye istehsalı dörd asas hissədən ibarətdir:
kabel təchizatı, qutu qurğusu, panel kabəlləri və 
qəliblənmiş kabellər.
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SƏNAYESƏNAYE
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SƏNAYE

Kabel təchizatı müştərilərə özəl olaraq və sənaye növü istehsal 
edilən kabel təchizatı və kabel materiallarının geniş spektrini 
əhatə edir.

TTAF çox müxtəlif kabel dəstələri istehsal etməkdədir.
İşıqlandırma ilə əlaqədar xüsusi proqramlardakı ixtisas çətin
kabel tətbiqlərini müvəffəqiyyətlə reallaşdırmağı təmin edər.

Qəliblənmiş kabel təchizatı müxtəlif proqramlarda etibarlı
və uzun ömürlü olaraq tərtib edilmişdir. Fərqli bağlantılar üçün 
düz, dik bucaqlı və ya müştəriyə xüsusi qəliblər istehsal edirik.

Bütün sənaye sektorları üçün geniş məcrada xüsusi qutu
qurğuları elektron təchizatı dizayn və istehsal etmək üçün
lazımlı qaynaq və bacarıqlara sahibik.

TTAF, yüksək güc bağlantıları və ya mikro, miniatür variantlar 
tələb edən təchizatlara uyğun olan tel, kabel bağlantılarının 
geniş bir spektrini təqdim edir.
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TELECOM/DATACOMTELECOM/DATACOM
TTAF məhsulları, kommunikasiya və məlumat ötürülmə
sistemlərində sıx bir şəkildə istifadə edilir. Müştərilərimizə
standart məhsullar, xüsusiləşdirilmiş məhsullar və xarici emal
xidmətləri təklif edirik.

Yüksək standartlara sahib bir kabel proqramı təqdim etməyi və 
yüksək gəlir-xərc nisbətini reallaşdıraraq məhsul keyfiyyətini
və məhsuldarlığını yaxşılaşdırmağı məqsəd qoyuruq.
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Lan & Data 
Kabelləri

Lan Kabel
Aksesuarları

Fiber Optik
Kabellər

Fiber Optik 
Aksesuarlar

Təmizləmə
Avadanlıqları

Fiber Optik 
əlavələri

Fiber Optik
Avadanlıqlar

Fiber Optik
Test Avadanlıqları

Media
Konverterlər

SFP
Alıcılar

GBIC
Modules

Telecom / Datacom Məhsul Qrupları
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Telecom / Datacom Texnologiya İnteqrasiyası

Epoxy
İnyeksiyası

Kabel Səth
Təmizləmə

Kabel
Presləmə Paylayıcı

Optik
Qaynaq

Cilalama 

Vakuum-Nasos
İlə Kevlar Kəsmə

Epoxy Quraşdırma 
Üçün Soba Miqdar Ölçülməsi

Kabel Kəsmə
və Sarıma

Kabel Soyma
Fiber

Soyma
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İSTEHLAKÇIİSTEHLAKÇI

TTAF tamamilə müştərinin ehtiyaclarına 
uyğun kabel dəstələri istehsal etməkdədir.
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İstehlakçı

Brown məhsulları və kiçik ev alətləri sənayesi ehtiyacları 
üçün məhsullar:

+ LVDS kabelləri
+ Inventer kabelləri
+ Aşağı gərginlikli kabellər
+ Xüsusiləşmiş kabel quraşdırılması
+ Data kabelləri
+ Ekran kabelləri
+ Lent kabellər
+ Dairə kabellər
 
Istehsalımız aşağıdakıları əsaslanır:

+ Tam avtomatik kabel kəsmə və sarıma
+ RoHS və Reach direktivləri ilə uyğun
+ 100 faiz vizual nəzarət və elektrik testi
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MÜDAFİƏMÜDAFİƏ HA
VA

Q
U

RU

DƏ
N
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TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş. elektrik əlaqə sistemlərinin dizaynı,
inkişaf etdirilməsi və istehsalında və elektromexanik təchizatın
+ Havaya
+ Quruya
+ Dənizə
+ Kosmosa və telekommunikasiya platformalarına
quraşdırılması xüsusunda mütəxəssisdir.
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Kosmos Platformaları
AS9100 qeydiyyat nömrəli təyyarə ve avadanlıq platformunun geniş 
spektrindəki sistem idarəedilməsi, test edilməsi, dəstəyi ve elektrik 
bağlantısı üçün, xüsusi tətbiqetmə  ehtiyaclarını qarşılamaq üçün əl-
verişli kabel təchizatı ve elektrik kabelləri tədarük edirik.
AS9100-in standartlarını test etmə və markalama, DIT-MCO yüksək 
gərginlik test sistemi və TRI Star M-100L FG-TT Laser kabel marka-
lama sistemi kimi ən inkişaf etmiş avadanlıqlar sayəsində tamamilə 
təqib edilməkdədir. 

Dəniz Sistemləri
Ekstremal vəziyyətlərdə hərəkət edən gəmilərdə xüsusi təchizatlar 
üçün kabel montajları ve kabel bağlamaları yerləşdirilir. 
 
TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş.-nin dəniz mühitindəki dizayn və
istehsal texnikaları, bu mühitlər üçün hazırlanmış daimi test
prosedurları və beynəlxalq standartları möhkəm bir şəkildə izləyərək 
təmin edilmişdir.

Müdafiə Programları
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Zirehli Vasitələr
TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş, quraşdırma rahatlığı üçün mükəmməl 
bir həll təqdim edərək ərazi əsaslı vasitələr və tətbiqlərdə ən çətin
vəziyyətlər üçün əlaqə aparatlarını, backshell, kabel və istilik ilə 
büzüşen balonları ehtiva edən Mil-Spec kabel sistemlərində
nizamlı olaraq istifadə edilən komponentlər və materiallar haqqında 
geniş məlumat təcrübəsi və möhkəmlənmiş kabel montajındaki
mütəxəssisliyi ilə silahlı qüvvələrinə xidmət etməyə qərarlıdır.

Kommunikasiya Avadanlıqları
TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş-ın kabel montajları qulaqlıq və
mikrofonları bir-birinə bağlamaq üçün tez-tez olaraq istifadə edilən
hərbi ünsiyyət sahəsində istifadə üçün hazırlanmış yüngül
montajlardır.

Müdafiə Tətbiqləri
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İstehsal Prosesləri

DİZAYN AVADANLIQ
ANBARI

İSTEHSAL KEYFİYYƏT
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DİZAYNDİZAYN
TTAF, günümüzün yüksək texnologiya ehtiyacları ilə əlaqədar çətinliklərin 
öhdəsindən gəlmək üçün lazımlı sənaye təcrübəsinə və istehsal tutumuna 
malikdir.
Ümumi ixtisas sahələrinə aşağıdakılar daxildir:
3D Prototip
Konsepsiya və Dizayn qiymətləndirmə
Material və komponent seçimi
Mühəndislik
Xərc azaldılması
Texniki çəkmə qabiliyyətləri (2D;Autocad, 3D;SolidWorks, CAM;ESPRIT)
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AVADANLIQ ANBARIAVADANLIQ ANBARI

Müştərinin ehtiyaclarına ən uyğun həlləri təqdim etmək üçün 
TTAF dizayn şöbəsində istehsal edilən yeni məhsullar TTAF-ın 
tam təchizatlı avadanlıq anbarında yaradılır.
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İSTEHSALİSTEHSAL

TTAF, günümüzün yüksək texnologiya ehtiyacları ilə
əlaqədar çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün lazımlı 
sənaye təcrübəsinə və istehsal tutumuna malikdir.
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İstehsal

+ Şaquli və üfüqi növ qəlibli inyeksiya.
+ 2 fərqli növ markalama; lasermarking & inkjet marking.
+ Bütün üsullar ilə kəsmə: CRIMP, IDC, SOLDER, ULTRASONIC   
   WELDING.
+ Qurum içi dizayn edilmiş test panelləri və ana nizam panelləri.
+ 3D Dizayn və Prototip.
+ Qurum içi IP test.
+ Yüksək texnologiya CNC maşınları ilə qurum içi avadanlıq istehsalı.
+ Son texnologiya və istehsal avadanlıqları ilə tam inteqrasiya.
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KEYFİYYƏTKEYFİYYƏT
Keyfiyyətin istehsalçılar üçün ən əhəmiyyətli nöqtə olduğuna inanırıq. 
“Öncə Keyfiyyət” bizim şüarımızdır. Bu səbəblə keyfiyyət nəzarətini
istehsal sırasındakı ən əhəmiyyətli proseslərdən biri olaraq görürük.
Qüsursuz məhsul təmin etmək məqsədiylə, xam material və istehsal
qaynaqlarından bitmiş məhsulların qablaşdırılmasına qədər hər
mərhələ möhkəm bir şəkildə təqib edilməkdədir.

+ Problem həll etmə üsulları ( 8D, Pareto, Fishbone, 5 Whys, ...)
+ PPAP-APQP (FMEA, SPC, MSA,..)
+ ROHS
+ REACH
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Keyfiyyət

Keyfiyyət idarəetmə sistemimiz ISO 9001:2008 
standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmışdır.

HSE (Sağlamlıq, Təhlükəsizlik, Ətraf mühit)
• Qaldırma vasitələrinin vaxtaşırı nəzarəti
• Vaxtaşırı sağlamlıq nəzarəti
• Qoruyucu avadanlıq istifadə edilməsi
• Tullantıların idarəsi
• Təlim
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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 
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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
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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
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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
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