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“OTOMATİK KONTROL 
SİSTEMLERİ VE TESİS 
ÇÖZÜMLERİNDE LİDER”
Elimko Ltd. Şti. Otomatik Kontrol Sistemleri ve Tesis Çözümlerinde aktivite gösteren 
konusunda LİDER bir kuruluştur.

1500 m2 si merkez, 9.500 m2 si fabrika olmak üzere toplam 11.000 m2 kapalı alanda çalış-
malarını sürdüren firmamız, 1976 yılından beri Türkiye’de Otomatik Kontrol’da gereksinim 
duyulan Elektronik Ölçü, Kontrol, Kayıt Cihazları, Termokupl, Rezistans Termometre, 
Çeşitli Sensörler, Bant Kantarları, Dozaj Bantları, Tartı Ekipmanları üretmektedir. Mühendislik 
birikimi ile çok çeşitli kuruluşlara komple anahtar teslimi Otomatik Kontrol Sistemleri ve 
Tesis Çözümleri getirmektedir.

60 dönüm arazi içinde yer alan geniş imkanlara sahip fabrikası ile firmamız, ciddi-titiz-tutarlı 
çalışmaları ile ülkemizde ve yurt dışında “OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ VE TESİS 
ÇÖZÜMLERİNDE GÜVENİLİR İSİM” olmuştur.

 ’ya yakınlaşın...
daha iyi tanıyın...
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Sıcaklık, basınç, ağırlık, debi, seviye, rutubet, zaman, akım, gerilim, vb 
gibi çeşitli proses parametrelerinin ölçü-kayıt-kontrolün de kullanılan 
mikrokontrolörlü cihazlar üreten Elimko, üretimlerini konusunda 
uzmanlaşmış, uzun yıllara dayalı tecrübe sahibi elemanlarla 
gerçekleştirmektedir. Üretilen cihazlar ayrıca kalite kontrol 
gurubunun testlerinden geçtikten sonra paketlenmekte, satışa 
sunulmaktadır. 
Elimko, üretmiş olduğu cihazlara, satış sonrası teknik destek verme 
konusunda son derece başarılıdır. Müşterilerimiz ile gerçek ilişkinin, 
satıştan sonra başladığına inanır. Müşterilerimizin satış sonrası 
memnuniyeti Elimko’nun memnuniyetidir.

Sistem taahhüt bölümümüz, bilgisayar dünyasının tüm olanaklarını 
kullanarak, yurt içinde ve yurt dışında, ülkemiz mühendisinin, 
teknisyeninin başarılarını kanıtlayan örnekler sunmakta, 
projelendirme, imalat montaj ve işletmeye alma aktivitelerinde 
başarıdan başarıya koşmaktadır.
“Otomatik Kontrol ve Tesis Çözümlerinde Güvenilir İsim” sloganı ile 
mekanik aksamlar dahil, komple anahtar teslim taahhütlerine başarılı 
imzalar atmaktadır.
Özellikle hammadde hazırlama tesisleri, dozaj sistemleri 
otomasyonunda hem yurt içi, hem de yurt dışında kurduğu çok 
sayıda örnek sistemlerle konusunda lider durumundadır. 
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Endüstriyel kuruluşlarımız, araştırma kurumlarımız, üniversitelerimizin 
sıcaklık ölçümlerinde kullandıkları dünya standartlarında termokupl, 
rezistans termometre imalatını sürdürdüğümüz, cihazlarımızın 
mekanik aksamlarını, kurmuş olduğumuz sistemlerimizin panolarını 
imal etmekte olduğumuz, kaliteli üretim anlayışımızı 
gerçekleştirmemize yardımcı olan mekanik bölümümüz, her yıl daha 
mükemmele erişmektedir. Bu bölümde çok çeşitli modern 
makinalarımız mevcuttur.

Otomatik Kontrol’da aktivite gösteren ve elektronik dizayn, 
mühendislik kapasiteleri ile yerli üretimde önde gelen firmamız, 
imalat hatlarında teknolojinin gerektirdiği hızlı-seri-kaliteli üretimimize 
yardımcı olan SMD(yüzey montaj makinası), kurutma fırını, serigrafi 
makinası, bilgisayar destekli baskı devre hazırlama(p-cad) ünitesi gibi 
bir takım araç-gereçler kullanılmaktadır.
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Elimko, AR-GE ve Kalite Kontrol süreçlerine destek olmak amacıyla 
1996 yılında Kalibrasyon Laboratuvarı'nı kurmuştur.
Laboratuvarımız, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK 
(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 2003 yılında akredite 
edilmiştir (Akreditasyon No: AB-0001-K). TÜRKAK kalibrasyon 
sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 
ile çok taraflı anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon 
Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Teknolojideki son yenilikleri yakından takip eden Elimko, akredite 
kalibrasyon merkezinin desteği ile, yüksek doğruluk sınıfında cihazlar 
üretebilmekte, bu cihazları istek doğrultusunda Dünya 
standartlarından IEC, DIN, ASA, BS, JIF, NF, GOST normlarına göre 
kalibre edebilmektedir.
İleri teknoloji kalibrasyon ve test cihazları kullanarak sağlanan bu 
güvenirlilik, kullanıcıların güvenirliliğini oluşturmaktadır.

1976 yılından beri araştırma geliştirme bölümümüz, elektronik 
sektöründeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Tecrübeli ve 
birikimli mühendis kadrosu ile endüstrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni ürünleri ülkemiz endüstrisinin kullanımına sunmaktadır. Bugüne 
kadar çok çeşitli otomatik kontrol cihazları ülkemizde İLK kez 
Elimko tarafından üretilmiştir. 
Sayısal göstergeli kontrol cihazları, konvansiyonel kayıt ve kontrol 
cihazları, PID kontrol cihazları, data toplama istasyonları, elektronik 
sinyal çeviriciler, harmanlama bilgisayarları, tekstil bilgisayarları, 
kağıtsız kayıt cihazları, hart protokollü sinyal çeviriciler, radar seviye 
sensörü, dozajlama bantları gibi bir çok cihaz ve ekipmanları 
ülkemizde ilk kez üretmekten dolayı gurur duyuyoruz.
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Geniş bir yelpazede üretim yapan şirketimizin ürünleri 
Satış&Pazarlama bölümüz tarafından satılmaktadır. Bu bölümde 
çalışan elemanlarımız, teknik destekli satış yapma deneyimine 
sahiptirler. Pazarlama faaliyetleri bu bölüm tarafından yürütülmektedir. 
Konumuzda fuarları yakından takip eden, endüstriyel kuruluşlarımıza 
teknik eğitimler veren, satış sonrası teknik destek ekibini yöneten ve 
mümessiliklerimizin ürünlerinin satışını gerçekleştiren bu bölüm, 
sıcak ticari ilişkiler içinde mühendislik birikimlerini kullanarak amaca 
uygun, en ekonomik, en doğru seçim konusunda yıllara dayalı 
deneyime sahiptirler. 

En son teknolojik bilgisayar programları ile çalışan bu bölümümüz, 
ERP sisteminin avantajlarını her aşamada kullanmaktadır. Ham 
madde ve yarı mamul temininde “En kaliteliyi, En ekonomik, En kısa 
sürede” temin etme konusunda geçmişe dayalı deneyime sahiptir. 
Finans yönetiminde ki başarılı çalışmaları, maliyetlerimizin rekabete 
açık seviyelerde tutulmasına sağlamaktadır.




