
EL‹MKO’YU TANIYALIM...

Elimko Ltd. fiti. 1976 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
mezunu 3 Elektronik ve 1 Makina Mühendisi taraf›ndan
kurulmufltur. Kurulufl amac› ülkemizde OTOMAT‹K KONTROL
konusunda gereksinim duyulan Elektronik Ölçü, Kay›t ve Kontrol
cihazlar› ve bu cihazlarla kullan›lan sensörlerden baz›lar›n›n
(Termokupl-Rezistanstermometre gibi) imalat›n› gerçeklefltirmek,
ayn› zamanda sistem mühendisli¤i hizmeti verebilmektir. 1976
y›l›ndan bugüne kadar bu konuda gösterilen gayretlerle Elimko,
herhangi bir know-how ve lisans antlaflmas› olmaks›z›n elektronik
otomatik kontrolda kullan›lan temel birçok cihaz› ve baz›
sensörleri üretebilmekte, ülkemiz endüstrisinin hizmetine
güvenilir bir flekilde sunmaktad›r.

fiirketimiz kurulufl tarihi itibariyle 1976-1978 y›llar› aras›nda
üretim konusu cihazlar üzerinde ön araflt›rma, ilk prototip
haz›rlanmas› ve seçilen belli endüstriyel kurulufllara bu cihazlar›
deneme olana¤› vererek kullan›c›ya güven sa¤lama çal›flmalar› ile
geçirmifl, 1978 y›l›ndan itibaren seri üretime bafllam›flt›r. Elimko,
kendi dizayn› olan tüm cihazlar›na patent alm›flt›r. 

‹lk üretim tipleri Analog Göstergeli kontrol cihazlar› olmufltur.
Ayn› süre içinde say›sal göstergeli cihazlar üzerinde dizayn ve
prototip çal›flmalar› bitirilerek DIN normlar›nda de¤iflik pano
tipleri ile üretime geçilmifltir. Say›sal göstergeli cihaz üretimine
firmam›z, Dünya'da birçok firma ile ayn› zamanda hatta baz›lar›na
göre daha önce bafllam›flt›r.

Bugün üretimlerimiz aras›nda yer alan cihazlar›n ço¤unlu¤unu
pano tipleri oluflturmaktad›r. Pano tipi cihazlar, DIN ve IEC
normlar›nda 72 x 72 mm, 96 x 96 mm, 72 x 144 mm,
96 x 192 mm, 144 x 144 mm, system 19" ebatlar›nda, genel
olarak DIN ve IEC standartlar›nda kalibre edilmesine ra¤men
istek do¤rultusunda di¤er ‹ngiliz, Amerikan, Rus ve di¤er
standartlarda cihaz verilebilmektedir. Standart imalat yan›nda
kullan›c›n›n özel isteklerine göre de imalat yapabilecek teknoloji
ve bilgi birikimimiz mevcuttur. Otomatik kontrolda kal›plaflm›fl
bir tak›m standart, örne¤in en basit aç›k-kapal› (on-off)
kontroldan, oransal + integral + türevsel kontrola kadar çeflitli
cihazlar pano tipi modellerle endüstrimizin de¤iflik kesimlerinde
güvenle kullan›lmaktad›r. Bu arada endüstriyel kontrol için gerekli
olan sürücü cihazlar (servomotor sürücü, triak, tristör sürücü
gibi) elektronik otomatik taray›c›lar, çevirici üniteler, sistemlerde
kullan›lan alarm üniteleri gibi tamamlay›c› üniteler üretimlerimiz
aras›nda yer almaktad›r.

1982 y›l›nda pano tipi kay›t cihazlar› imalat›na bafllan›lm›fl üç
kanala kadar sürekli ve alt› kanala kadar noktalama tip kay›t
cihazlar› kullan›c›n›n hizmetine sunulmufltur. Kullan›lan
teknolojinin ömrünü tamamlamas› nedeniyle bu tür

konvansiyonel kay›t cihazlar› üretimine son verilmifltir. Halen bir
çok sektörde kullan›lmakta olan kay›t cihazlar›m›z›n kalemleri ve
ka¤›tlar› yedeklenebilmektedir.

1983 y›l›nda M‹KRO‹fiLEMC‹ donan›ml› cihazlar imalat›na
bafllan›lm›fl, bu cihazlar› içeren Mikroifllemci donan›ml› komple
otomatik kontrol sistemleri kurulmufltur. Mikroifllemci teknolojisi
kullan›larak PLC tabanl› üretimine geçilen "Programl› kontrol
cihaz›", "Tekstil bilgisayar›", "Harmanlama bilgisayar›", "Alarm
bilgisayar›", "Bilgi toplama istasyonu", "Kontrol bilgisayar›", "Band
kantar› bilgisayar›", "Torbalama kantar› bilgisayar›", "Debi
bilgisayar›" gibi özel amaçl› bilgisayarlar, ülkemizde eksikli¤i
duyuldu¤u dönemde önemli bir bofllu¤u doldurmufltur. Bugün
Elimko PLC'leri, müflteri güvenini tam sa¤lam›fl olarak
endüstrimizin hizmetindedir.

Elektronik cihazlar imalat›n›n yan› s›ra flirketimiz, Termokupl,
Rezistans Termometre de üretmekte olup, sabit tip
uygulamalarda her türlü proses için termokupl ve
rezistanstermometre verebilmektedir. Ülkemiz genelinde en
önemli Termokupl-Rezistans Termometre üreticilerinden biri
olan firmam›z, kurulufllar›m›z›n özel T/C ve R/T isteklerini de
karfl›lamaktad›r. Ayr›ca devir/dakika sensörü, rölatif rutubet ölçü
sensörü, konum transmitteri, kapasitif, iletkenlik prensipli ve
motorlu seviye dedektörleri gibi alg›lay›c›lar uzun y›llard›r
üretilmektedir.

Endüstriyel kurulufllar›m›z›n iste¤i do¤rultusunda üretimine
bafllan›lan Band kantarlar›, Dozaj bandlar›, Torbalama kantarlar›,
di¤er tart› ekipmanlar› son onbefl y›l›n önemli üretim çeflitleri
aras›nda yer alm›flt›r. Mekanik aksamlar› ve elektroni¤i ile birlikte
tamamen Elimko güvencesinde üretilen, teknolojik son
yeniliklerin kullan›ld›¤› band kantarlar› ve dozaj bandlar›
konusunda deneyimli d›fl firmalar›n ciddi rakibidir.

Elimko, komple Otomatik kontrol sistemlerine sundu¤u örnek
çal›flmalarla OTOMAT‹K KONTROL'DA GÜVEN‹L‹R ‹S‹M...
slogan›n› çok daha güçlü k›lm›flt›r. Özellikle Hammadde
Haz›rlama, Harmanlama, Dozajlama tesisleri, Asfalt plant, Beton
santrallar›nda gösterilen baflar›, bu konuda Elimko'yu lider
kurulufl haline getirmifltir. 

fiirketimiz, 1985 y›l›ndan itibaren dünyaca bilinen ABB Kent-
Taylor gurubunun tek yetkili temsilcisi olarak çal›flm›fl, 1997 bafl›
itibariyle ABB Instrumentation olarak ad› de¤iflen bu gurubun
exclusive mümessilli¤ini sürdürmüfltür. 2001 tarihinden itibaren
Türkiye’de organize olan ABB Instrumentation gurubunun
partneri olarak çal›flmaktad›r. 



TÜRK‹YE SATHINDA
OTOMAT‹K KONTROL 
KONUSUNDA
‹HT‹YAÇLARINIZI KARfiILAYAN

• 8500 m2 kapal› alan›yla,

• 130’a yak›n kadrosu, 25 proses kontrol mühendisiyle, 

• Dizayn, araflt›rma-gelifltirme grubumuzun deneyimli kadrosu, bilgi birikimiyle,

• ‹malat grubumuzun titiz-güvenilir imalat›yla, 

• Sistem grubumuzun teknolojik son yenilikleri takip ederek kurdu¤u örnek 
tesislerle, 

• Sat›fl sonras› SORUNLU MÜfiTER‹ BIRAKMAMA slogan›yla, 

• Türkiye genelinde hizmeti müflteriye götüren 20’ye yak›n bayisiyle, 

• Sat›fl-pazarlama grubunun s›cak ticari iliflkiler içinde mühendislik birikimlerini 
kullanarak AMACA UYGUN, EN EKONOM‹K, EN DO⁄RU seçim 
konusunda içten yaklafl›mlar›yla, 

• Modern çal›flma anlay›fl› içinde h›zl› ve hatas›z olmaya yönelik siparifl sevk - stok - 
muhasebe - personel gibi ifllerimizde yayg›n bilgisayar kullan›m›yla,

• E¤itim grubumuzun OTOMAT‹K KONTROL TEMEL B‹LG‹LER‹ konusunda 
ve di¤er konulardaki verdi¤i seri kurslarla, Ülkemizde teknik kadrolar›n 
yetiflmesine gösterdi¤i gayretle,

ÖRNEK B‹R KURULUfiTUR.

ABB Instrumentation firmas›n›n
üretimlerini, sat›fl sonras› teknik servis
deste¤i ile temsil etmektedir. Firmam›z,
son on y›ld›r SIEMENS S‹STEM
ENTEGRATÖRÜ olarak baflar›l›
hizmetler vermifltir. Siemens PLC5,
PLC7, PCS7 ve ilgili soft ware
programlar› ile çok say›da baflar›l›
sistemler kurulmufltur. Ayr›ca Elimko;
ISO 9000 Kalibrasyon cihazlar›
konusunda Finlandiya'dan BEAMEX,
Radyometrik seviye, yo¤unluk, rutubet
ölçümlerinde Almanya'dan BERTHOLD
Technologies, bas›nç transmitterleri
konusunda ‹ngiltere’den GEMS, bas›nç
ve seviye swich’lerinde ‹ngiltere'den
SOR, higrometreler, rutubet ölçüm
cihazlar›, dew-point metreler, dew
point analizörlerinde Ingiltere’den
MICHELL, Baca Gaz› Analizörleri,
Toplam Verimlilik, Yanma ve Çevresel
‹zleme Sistemleri, Toz Monitörlerinde
‹ngiltere’den LAND Lineer Pozisyon
Sensörleri, Çok Eksenli Temass›z
Joyistikler, Rotary Sensörler, Rotary
Potansiyometreler, LVDT Pozisyon
Trandüserlerinde ‹ngiltere’den
PENNY&GILES firmalar›n›n Türkiye
mümessilliklerini yürütmektedir.

1996 y›l› bafllar›nda ISO 9001 kalite
belgesi, k›sa bir süre sonra da ihraç
edilen cihazlar›na CE markas› ve GOST
belgesi alan, 1998 de önce KAMK daha
sonra TÜRKAK kurumundan akredite
olan SICAKLIK KAL‹BRASYON
MERKEZ‹ kuran EL‹MKO, tüm
çal›flanlar› ile ahenkli bir ortamda,
OTOMAT‹K KONTROL’da
GÜVEN‹L‹R ‹S‹M... imaj›n› en iyi flekilde
korumaktad›r. 




