


Güçlü Çözüm 
Ortağınız
Uzun yıllardır hizmet vermekte olan TEKAYPER ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş uzman teknik kadro-

suyla endüstriyel otomasyon ürünleri pazarlama, mühendislik hizmetleri, proje, uygulama, montaj 

ve servis hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. TEKAYPER alanlarında tanınmış ve güve-

nilir firmaların ürünlerinin tedariğini sağlayarak, teknik desteğini ve satış sonrası servis hizmetlerini 

sağlamaktadır.

Gelişmiş tasarım ve üretim donanımlarına sahip yüksek nitelikli kadrosunun yarattığı sinerji, 

TEKAYPER’in yenilikçi çözümlerinin arkasındaki en büyük güçtür. Bilimsel ve teknolojik gelişme-

lerin ışığında, toplum yararını gözeterek ve çevreyi koruyarak, en yüksek müşteri memnuniyetini 

sağlamak ve IS0 9000 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak firmanın kalite politikası olarak benim-

senmiştir. Sağladığı yüksek kaliteli ürünler, yenilikçi fikirler ve teknolojik çözümlerle, müşterilerinin 

rekabet gücünü artırmak TEKAYPER’in temel hedefidir.

TEKAYPER, ilkelerine bağlı ve başarıya odaklanmış bir firma olarak müşterilerinin isteklerini 

karşılamakla kalmayıp beklentilerinin ötesinde çözümler sunmaya odaklanmıştır. TEKAYPER EL-

EKTROMARKET çalıştığı firmalarca sadece malzeme tedarikçisi olarak değil aynı zamanda çözüm 

ortağı olarak görülmektedir. Mevcut yapımız değerli imalatçı müşterilerimizin Elektrik, Elektronik 

ve Otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaçlarına en kısa sürede, en uygun şartlarla cevap verecek 

donanıma ve stok seviyesine sahiptir.



500w - 1000w - 2000w - 3000w - 4000w 
Outdoor ve indoor ürün yelpazemiz ile özel 
projeleriniz için de hizmet vermekteyiz.



Datalogic Endüstriyel ve perakende sektör-
lerine uygun sabit ve el tipi Barkod oku-
yucular, Fotoelektrik Sensörler,  Endüktif 
Sensörler, Lazer Markalama Sistemleri, Gü-
venlik Alan Tarayıcı ve Bariyerler, Kamera 
Çözümleri, RFID Sistemleri ve OEM Barkod 
Okuyucular gibi geniş ürün yelpazesi ile 
projeleriniz için çözüm ortağıdır.







Emas ürünlerinden, Kumanda Butonları 
ve Sinyal Lambaları, Kumanda Kutuları, 
Pedallar, Sınır Şalterler, Sensörler, Asal 
Siviçler, Pako Şalterler, Endüstriyel Fiş ve 
Prizler, Işıklı İkazlar gibi bir çok üründe 
stoklu olarak hizmet vermekteyiz.



Pulse makine sektöründe ihtiyaç duyulan elektronik tartım, 
statik çubuk çeşitleri ve sıcaklık ölçüm thermocouple ürünleri 

ile çözüm sunmaktayız.



Delikli Kablo Kanalı, Abs Plastik Panolar, Sigorta kutuları, Otomat Rayları, Ray Taşıyıcıları, Trifaze 
Otomat Barası, Monofaze Otomat Barası, Kumanda Baraları, Topraklama Baraları, Nötr Baraları, 
Nötr Klemensleri, Bara Mesnedi, Tepe Fanları, Fanlı Filtreler, Filtreler, Proje cepleri, Termostatlar, 

Pano ısıtıcıları, İzoleli Yüksükler, Kablo Bağları, Dağıtıcı Ünitler, Spiral Borular, Kablo Rakorları, Buat 
klemensleri, Etiketler, ile siz değerleri müşterilerimize çözümler sunuyoruz.

Klemsan Elektroteknik,  
Elektronik, Kablo Yönetimi ve 

Markalama ürünleri, Elektronik 
ürünler için yazılım, donanım, test 
aparat-makine ürünleri ile hizmet 

vermekteyiz.



ISISO ENDÜSTRİYEL ürün grubunda
Hız Kontroller & Servo Motor Sürücü, Güç
Kaynakları, Termokupl Fiş Prizleri Kafa içi 
Çeviricileri & Led Aydınlatma ürünleri ile 

çözüm sunmaktayız.



TURKUAZ
E L E K T R O T E K N İ K







LS IS,  
Şalt grubu ürün çeşitliliği ile 

tüm ihtiyaçlarınıza çözüm 
sunuyoruz. 





NOTLAR NOTLAR




