


Vizyonumuz...
 Sağlıklı Yaşam Alanları Oluşturuyoruz. EM CARE ürünleri; yaşam alanlarımızda 
sürekli maruz kaldığımız, önemsemedimiz, yanlış değerlendirdiğimiz, görünmeyen, 
ömrü belirsiz, sessiz ve ölümcül potansiyele sahip çok yaygın bir kirlilik olan 
elektromanyetik radyasyona karşı %99 koruma sağlamak için üretilmektedir.

Misyonumuz...
 EM CARE ürünleri 2010 EV TEKS fuarında tanıtılmış, 2011 FORBES Dergisi 
inovasyon ürünü, bir sene içinde Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Polonya, Avusturalya, İran, G.Afrika gibi bir çok ülkeden talep görmüş,  
yurt içinde de tüketiciye arz edilmiştir.



Basında Biz...
 Tekstil sektörüne genç ve dinamik 
kadrosu ile katılan Somrey Tekstil, uzun 
yıllar sanayide proje çalışmaları geliştiren 
akademisyenler ile geliştirdiği yeni ürünleri 
dünyaya sunan yenilikçi bir firmadır. Bugün 
Somrey Tekstil, Elektromanyetik Radyasyona 
karşı yaşam alanlarımızı koruyan ürünleri 
topluma etkili ve ekonomik olarak sunabilmek 
için yola çıkmıştır.
 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç.Dr. 
Cevdet Işık’ın Ahsen Tekstil ile birlikte yaptığı 
21 Aylık AR-GE çalışması sonucunda, SOMREY 
ve AHSEN tekstil işbirliği ile Uygun Fiyat, 
Normal Perde Görünüm ve Kullanım özelliği 
Kazandırılan Elektromanyetik Radyasyonu 
Engelleyen EMCARE Ürünleri seri üretimine 
başlanmıştır.
 Elektromanyetik radyasyonu engelleyen 
perde ve insanlara daha sağlıklı ve güvenli 
yaşam alanları sunabilmek için geliştirdiği yeni 
ürünleri, Bursa’da Ahsen Tekstil teksislerinde 
yaparak, sahip olduğu 2 marka ile Türkiye ve 
Uluslararası pazarda etkin şirketlerden biri 
haline gelimiştir.

 Gereken tecrübe ve bilgi birikim gereksinimini, özellikle uzun yıllar Savunma 
Sanayi projelerinde deneyim sahibi olan akademisyenlerin tescilli çalışmalarını 
değerlendirerek karşılamaktadır.
 Firmamızın perde ürünleri, Ev tekstili sektöründe saygın bir yeri olan Ahsen 
Tekstil tesislerinde modern makinalar yüksek kalitede üretilmektedir. Sağlık 
konusunda aklımıza gelebilecek tüm sektorlerde kullanılabilen EMCARE ürünleri şu 
an; Ev Tekstilinde: Perde, Yorgan, Alez, Cibinlik. Tekstilde: Çocuk Elbiseleri, Anti-Stres 
Terlik, Anti-Stress Ayakkabı Tabanlığı, Bebek Uyku Tulumu. Endüstriyel ürünlerde; 
Bina İzolasyon Sektöründe: Bina Koruyucu File.  Tela olarak: Astar Serisi. RFID: RFID 
Ürünler. Telekominikasyon: Frekans Karışmasını önleyen Absorber ürünleri olarak 
üretim ve argesine devam edilmektedir.



Kalite Belgesi...
 EM CARE tüm ürünleri İstanbul Teknik 
Üniversitesinde geliştirilmiş, tamamen %100 yerli, 
Uluslararası IEEE Std. 299-2006, MIL-STD-285E, 
NSA 65-5, EN 50147-1 akredite labaratuarları 
tarafından onay sertifikalı, lisanslı ve TÜBİTAK 
UEKAE EMC labaruatuvarı yetkilileri tarafından 
Elektromanyetik Radyasyonu yutarak engelleme 
etkisi belgelenmiş, patent korumalı ürünlerdir.

Sizde Test Edebilirsiniz
 Ürünün koruma faktörünü kendiniz de, 
profesyonel bir ölçü aleti kullanmadan basit bir 
şekilde test edebilirsiniz. Bunun için EMCARE 
perdesinden asgari boyu 150 cm ve eni 120 cm olan 
bir kısmını ve bir dizüstü bilgisayarı kullanmanız 
yeterlidir. Dizüstü bilgisayarınızı EMCARE perdesi 
ile örtmeden önce, bilgisayarınızın çektiği 
kablosuz modem yayınları listesine dikkatlice 
bakınız. Sonra dizüstü bilgisayarınınızı EMCARE 
perdesi ile iki kat olarak örtünüz. Bu durumda 
yenilenen listeye bakınca bazı kablosuz modem 
yayınlarının listeden silindiğini göreceksiniz. Bu 
test ile EM CARE perdesinin koruma faktörü olup 
olmadığı test edilebilir. Kaç dB zayıflatma yaptığı 
bulunamaz.



Ürünleri Özellikleri

• fiyat avantajı...
EM CARE perdeleri bu seçkin ürünlerini, aynı desen ve 
modellerdeki koruma faktörü olmayan diğer perdelere göre 
sadece % 25 fiyat farkıyla satışa sunmaktadır.

• başarımız...
EM CARE ürünleri, 2010 EVTEKS fuarında tanıtılmış, 2011 
FORBES dergisinde inovasyon ürünü kazanmış ve Amerika, 
Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Polonya, Avusturalya, Güney Afrika gibi bir çok ülkeden 
talep görmüş, yurtiçinde de tüketiciye arz edilmiştir.

• kesintisiz iletişim...
EM CARE ürünlerinde %99 koruma ile kesintisiz iletişim 
devam eder. İletişim sorunları ile kesinlikle karşılaşmazsınız.

• dayanıklılık...
EM CARE manyetik radyasyonu yutma ve engelleme özelliği 
dokuma ile kazandırılmıştır. Yıkanarak yada eskiyerek bu 
özelliğini kaybetmez. Sizi ve sevdiklerinizi korur.

• kullanım...
EM CARE tül perdeleri sadece model, desen ve görünüş 
olarak değil aynı zamanda ütüleme ve yıkama özellikleri, 
koruma faktörü olmayan diğer perdeler ile aynıdır. Bu 
özellikte EM CARE perdelerinin ayrıcalıklı bir özelliğidir.

• %99 koruma etkinliği...
EM CARE kullanıldığı alanlarda %99 oranında Elektromanyetik 
Radyasyona karşı yutma ve koruma sağlar. Ürünlerin koruma 
faktörü, Faraday Kafesi ilkesine dayanır. Yapısında bulunan 
özel gümüş katkılı ipler ile bu özellik sağlanır.

• kimyasal madde...
EM CARE ürünlerinde kimyasal yada kanserojen içerikli hiç 
bir madde bulunmaz. Doğaya uyumludur.

• ar-ge ve ürün garantisi... 
EM CARE ürünleri İstanbul Teknik Üniversitesinde geliştirilmiş, 
%100 yerli,  patent korumalı bir üründür. EM CARE ürünlerin 
hepsi Uluslararası IEEE Std. 299-2006, MIL-STD-285E, NSA 
65-5, EN 50147-1 akredite labaratuarları tarafından onay 
sertifikalı, lisanslı ve TÜBİTAK UEKAE EMC labaruatuvarı 
yetkilileri tarafından Elektromanyetik Radyasyonu yutarak 
engelleme etkisi belgelenmiştir. Anti-Stres, Anti-Bakteriyek, 
ve İzotem ürünleri de ayrıca sertifikalı ve patent korumalıdır.



• TIRAŞ MAKİNESİ

• ELEKTRİKLİ FIRIN

• MİKRODALGA

• SES GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

• YÜKSEK GERİLİM HATLARI

• BAZ İSTASYONLARI

• TELEVİZYONLAR

• CEP TELEFONLARI

• KABLOSUZ İNTERNET

• BLUETOOTH

• TELSİZ TELEFON

• DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

• SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

• UYDU ALICILAR

• RADYO ALICILAR

• VE AKLINIZA GELEBİLİCEK

      DİĞER ELEKTRONİKLER

Elektromanyetik Radyasyon Her Yerde!
Sevdiklerinizi Koruyun!
 Elektronik eletlerin çalışırken yaydıkları radyo dalgaları, kızılötesi, morötesi 
(ultraviyole) ışınlar,  non-iyonize radyasyondur. Çok yüksek frekanslı elektromanyetik 
parçalar kimyasal bağları kırabilecek bir enerjiye sahiptir. Bu bağların kırılmasına da 
“iyonlaşma” denir. İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonlar, DNA’yı parçalayabilecek 
kadar enerji taşır. DNA’daki ufak bir zedelenme kansere yol açabilecek kalıcı 
değişikliklere sebep olur. Bu hasarlı hücrelerin elektromanyetik alana maruz kalması 
bağışıklık sistemini bozar ve kanserin hızla gelişmesine yol açabilir.

 Hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen cep telefonundan bilgisayara, 
tv’den tıraş makinesine kadar tüm teknoloji ürünlerinin (baz istasyonu, yüksek gerilim 
hatları vb) yaydığı elektromanyetik radyasyon, başta kanser olmak üzere beyin tümörü, 
kalp krizi, alzheimer, ms, dna kırılması, erken yaşlanma, cinsel sorunlar, ruhsal 
bozukluklar, erken ergenlik, obezite gibi hastalıklar yaptığı bilimsel verilerle kaygı 
verici noktadadır.
 Emcare Ürünleri; yaşam alanlarımızda sürekli maruz kaldığımız, önemsemedimiz, 
yanlış değerlendirdiğimiz, görünmeyen, ömrü belirsiz, sessiz ve ölümcül bir güce sahip 
çok yaygın bir kirlilik olan; Elektromanyetik Radyasyona karşı sizi ve sevdiklerinizi %99 
oranında korumak için üretilmiş patent korumalı ürünlerdir.



Statik Elektrik ve Antistatik...
 Durgun haldeki elektriğe statik elektrik denir. Çevresindeki malzemelerle 
etkileşim içerisinde olan malzemelerin üzerindeki elektriksel dengesizlik sonucu 
meydana gelir. Malzemenin çevresindeki atomlar yada moleküllerin elektron 
kaybetmelerinde yada kazanmalarında da bu durum ortaya çıkmaktadır.
 İnsan vücudunda binlerce voltluk statik elektrik meydana gelmektedir. Bu 
elektrik herhangi bir devreye veya cihaza dokunduğumuzda ani bir biçimde o 
maddenin üzerine yoğun bir elektron akışı şeklinde hareket etmektedir. Malzeme ya 
bozulacaktır yada ağır hasarlar meydana gelecektir. Bu statik elektriğin insanların 
derisi üzerinde birikmesi üzerine bir çok deri hastalığı, sivilce, stres, depresyon, 
uyku bozuklukları gibi olumsuzluklara neden olduğu anlaşılmıştır.

Emcare Ürünleri Mükemmel Özellikleri
EM CARE ürünleri; yaşam alanlarımızda sürekli maruz kaldığımız, önemsemedimiz, 
yanlış değerlendirdiğimiz, görünmeyen, ömrü belirsiz, sessiz ve ölümcül potansiyele 
sahip çok yaygın bir kirlilik olan elektromanyetik radyasyona karşı %99 koruma 
sağlamak için üretilmiş antistatik, hijyen, izoterm tekstil ürünleridir.

Elektromanyetik Radyasyon
Hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen cep telefonundan bilgisayara, tv’den 
tıraş makinesine kadar tüm teknoloji ürünlerinin (baz istasyonu, yüksek gerilim hatları 
vb) yaydığı elektromanyetik radyasyon, başta kanser olmak üzere beyin tümörü, kalp 
krizi, alzheimer, ms, dna kırılması, erken yaşlanma, cinsel sorunlar, depresyon, erken 
ergenlik, obezite gibi hastalıklar yaptığı bilimsel verilerle kaygı verici noktadadır.

Antistatik: Statik elektrik, ruhsal sıkıntılar, 
stres, depresyon, uyku bozuklukları vb. gibi bir çok 
rahatsızlıgın giderilmesinde kullanılan ürünler.

Hijyen: Gümüş katkılı metalize ipler sayesinde 
hijyenik özelligi ve anti-alerjik özelliği sayesinde 
keyifli bir uyku için sağlığa zarar verecek 
ortamlardan arınmasına yardımcı olarak hijyenik 
ortamı sağlar.

İzoterm: Sıcaklıkların tamamen eşit ve sabit 
dağılımlarını sağlayan ürünler.

Aynı zamanda binalarda oluşan bu statik enerji binalarda bulunan elektriksel 
cihazlara ve haberleşme sistemlerine çok büyük zararlar vermektedir. Bu 
durum ne yazık ki uçan cisimlerde de uçuş bilgisayarları ve radarlarının 
bozulmasına arıza yapmasına neden olduğu da görülmüştür.  Hergün yollarda 
trafiğe çıkan insanların aracından iner inmez benzin deposuna dokunması 
üzerine  oluşan yoğun statik elektriğin benzin buharı ile temas etmesi 
patlamalara neden olmaktadır.



Tüketici Ürünleri

Kaliteli bir yaşam için
kusursuz özellikler

EM CARE ürünleri; yaşam alanlarımızda sürekli maruz kaldığımız, 
önemsemedimiz, yanlış değerlendirdiğimiz, görünmeyen, ömrü 
belirsiz, sessiz ve ölümcül potansiyele sahip çok yaygın bir kirlilik 
olan elektromanyetik radyasyona karşı %99 koruma sağlamak için...

%99 koruma ile sevdikleriniz güven altında
EM CARE perdeleri, cep telefonundan bilgisayara, televizyondan tıraş makinesine kadar 
bütün elektronik aletler, baz istasyonları, TV-Radyo vericileri, yüksek gerilim hatları ve 
radar tarafından yayılan elektromanyetik radyasyona karşı absorbing özelliği sayesinde 
yaşam alanlarımızı %99 oranında korur.

Eşsiz kumaş teknolojisi
Perdelerin koruma faktörü Faraday kafesi ilkesine dayanır. Yapısında bulunan özel 
gümüş katkılı ipler ile bu özellik sağlanmaktadır. Bütçenizden ödün vermeden sağlıklı 
yaşam alanları oluşturur..

Elektromanyetik Radyasyondan 
Koruyan  Tül Perde Serisi ve Cibinlik
• Hijyeniktir.
• Elektromanyetik Radyasyona karşı %99 oranında koruma ve yutma özelliği.
• Yıkanarak yada eskiyerek bu özelliğini kaybetmez.
• Kimyasal ve kanserojen hiç bir madde bulunmaz.
• Görünümü, yıkama ve ütüleme özellikleri, normal perdeler ile aynıdır.
• %99 koruma ile kesintisiz iletişim devam eder.
• Üstün teknolojisine rağmen uygun fiyatlar.
• İsüanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, %100 yerli Tübitak UEKAE EMC 
raporlu patent korumalı bir üründir.
Emcare EMR koruyucu ürünleri Uluslararası IEEE Std. 299-2006, MIL-STD-285E, NSA 
65-5, EN 50147-1 akredite labaratuarları tarafından onay sertifikalı, lisanslı ve TÜBİTAK 
UEKAE EMC labaruatuvarı yetkilileri tarafından EM Radyasyonu yutarak engelleme 
etkisi belgelenmiştir. Ürünler sertifika ile teslim edilir.



Anti-Stres, Hijyen, İzoterm Yorgan
Hijyenik uyku alanı
Gümüş katkılı metalize ipler sayesinde hijyenik özelligi ve anti-alerjik özelliği sayesinde 
keyifli bir uyku için sağlığa zarar verecek ortamlardan arınmasına yardımcı olarak 
hijyenik ortamı sağlar.
Emcare Anti-stres
Vücudunuzda bulunan static elektrik enerjisi EM CARE ürünün özel metalize ipliklerinde 
harcanır. Bu nedenle EM CARE anti stress uyku seti güne huzurlu ve zinde başlamanızı 
sağlar.
İzoterm özelliği
Isıl dengeyi sağlar ve ısının tüm vucudunuza homojen dağılmasını sağlar. Sıcaklığı eşit 
dağıtır.

Kaliteli bir yaşam, kaliteli bir uyku ile başlar

Günümüzün 8 saatini uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek...
Yeniliyici ve sağlıklı bir uyku için, siz uyurken sizi korusun.
En azından hayatınızın üçte birini koruyarak geçirin.

Kumaş üretiminde çağımızın görünmeyen sessiz ve ölümcül bir tehlikesi olan 
elektromanyetik radyasyonu engelleyen tekstil markası EM CARE serisi artık anti 
stress özelliğini de sizlere sunuyor.
En gelişmiş kumaş üretim teknolojisi ile İstanbul Teknik Üniversiteside patentli üretilen 
EM CARE yorgan ve yastık, yenileyici ve sağlıklı bir uyku için tüm özellikleri bir arada 
sunarak size mükemmel bir uyku vaad ediyor. Sağlığınızdan ve bütçenizden ödün 
vermeden de mükemmel bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. EM CARE Uyku setleri 
sizlere TÜBİTAK veya İTÜ’den alınan sertifikalar ile teslim edilir.

Tüketici Ürünleri



Elektromanyetik Radyasyondan koruyan
Bebek Uyku Tulumu
EM RADYASYONA KARŞI KORUMA 
Çevremizde baz istasyonları ve yüksek gerilim hatlarından, evimizde yaşam alanlarınızda 
kullandığınız her türlü elektrik ve elektronik cihazların (Wireless, cep telefonu,kablosuz 
telefon, TV, mikrodalga gibi) yaydığı elektromanyetik radyasyonun bilinen ve bilinmeyen 
tüm risklerini %99 oranında bebeğinizden uzak tutar.

Sağlıklı Bebekler İçin Tam Korunma…

En değerli varlıklarımız, çocuklarımızı koruyalım...
Yeniliyici ve sağlıklı bir uyku için, bebeğiniz uyurken korusun.
ANTISTATİK
Gümüş faraday kafesi ile dokunan kumaş sayesinde bebeğinizin üzerinde biriken 
antistatik enerjiyi dışarı atar.
HİJYEN
Gümüş katkılı metalize ipler sayesinde hijyenik ortamın oluşmasını sağlayarak, 
bebeğinizin sağlığını korumaya yardımcı olur.
İZOTERM 
Isıl dengeyi sağlar ve uyku tulumu içerisinde ki sıcaklığı eşit dağıtır.

Tüketici Ürünleri



Anti-Stres, Hijyenik, İzoterm Ayakkabı 
Tabanlık Serisi ve Terlik
İnsanın hayatı boyunca taşıyacağı vücudunun sağlığından, iç organlarının işleyişine 
kadar etki edecek olan ayak sağlığıdır.

Yaklaşık 29 saniyede... üzerinizde biriken kinetik enerjiyi dışarıya atar.  Hijyen özelliği 
ile ayak rahatsızlıklarından korumaya yardımcı olur (mantar vb.) ve İzoterm özelliği ile 
ayağımızda ısının homojen dağılımını sağlayarak ısıyı kontrol altına alır. Sonuç olarak 
gün boyu sizi stress ve hastalıklardan uzak tutar.

Sağlıklı vücut, sağlam ayakta bulunur...

Emcare, Türkiye ve Dünyada bir ilki gerçekleştirerek Anti-Stres, 
Hijyenik, Homojen ısı ve koku önleyici özellikleri aynı tabanlıkta 
bulundurmayı başarmış ve bunu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
test ettirip onaylatmıştır.
• ANTI-STRESS özelliği ile;
üzerinizde biriken elektrostatik enerjiyi dışarıya atar.
• HİJYEN özelliği ile;
Gümüş katkılı metalize ipler sayesinde hijyenik ortamın oluşmasını sağlayarak, 
bebeğinizin sağlığını korumaya yardımcı olur.
• ISO-THERM özelliği ile;
ısıl dengeyi sağlar ve ayağınıza sıcaklığı eşit dağıtır.

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler



Elektromanyetik Radyasyon 
Engelleyici Alçıpan Filesi
Artık tüm binalarımız çok daha akıllı ve güvenli yapılıyor. Hayatımızın en değerli varlıkları, 
çocuklarımız için alçıpan filesi uygulama kolaylığı ile istediğiniz odanızı elektromanyetik 
radyasyon koruma kalkanlı oda hale dönüştürebilirsiniz. Sürekli maruz kaldığımız 
Elektromanyetik Radyasyona karşı %99 oranında korunmasını sağlamaktadır. Emcare 
koruyucu alçıpan filesi Elektromanyetik Radyasyonu engelleyerek ve emerek zararsız 
elektrik akımına çevirmesi sayesinde evinizdeki elektronik eşyaların yaydığı zararlı 
dalgalardan odanızı korur ve baz istasyonlarını, yüksek gerilim hatlarını evinizden 10 
kat uzağa taşınmasını sağlar. Sağlığınızı düşünen akıllı binalar.

Baz istasyonları, y.gerilim hatları ve 
evimizdeki tüm elektrik-elektronik EMR 
kaynaklarını 10 kat uzağa taşıyın.

Çağımızın büyük tehlikesi Elektromanyetik Radyasyondan 
kendimizi ve çocuklarımızı korumak için yatak odalarına ve 
bebek-çocuk odalarına tam koruma

Hayatımızin 1/3 ni, vucudumuzun yenilenmesini sağlayan uykuda geçiriyoruz. 
İnşaatınızda en azından yatak odalarına Emcare alçıpan filesini kullanarak hem 
binanızın güvenliğini hemde değerini daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İnsan 
sağlığını düşünen firmalar en üst düzeyde tercih sebebidir. 

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler



Elektromanyetik Radyasyon 
Koruyucu Tela (astar)
EM CARE Elektromanyetik Radyasyona karşı koruyucu Astar Serisi; Takım elbiseler, 
Ceket, Pantolon, Erkek. Bayan, Çocuk elbiseleri, Hamile Bayan Elbiseleri, Keten ve 
Jean pantolonlar gibi tekstil ürünlerinin ceplerinde astar olarak, üzerimizde taşıdığımız 
cep telefonun yaydığı ve etraftan gelebilecek radyasyona karşı koruma sağlaması için 
üretilmiştir. Ayrıca Anti-Stres ve Hijyen özellikleriylede sağlığımızın korunmasına 
yardımı olan akıllı bir üründür. 

Sizin ve markanızı kullananların daha sağlıklı 
olmasını istermisiniz!?

Takım Elbiseler, Hamile Elbiseleri, Kadın ve Çocuk Elbiseleri ve Ev 
tekstilin olduğu tüm yerlerde...

•  EM CARE tela, Elektromanyetik Radyasyonu 20 dB zayıflatır. Bu zayıflatma oranı, 
radyasyonun %99 oranında azalması anlamına gelmektedir. 
•  Daha yüksek koruma faktörlü ürünler, özel istek üzerine yapılmaktadır. 
Üreticiye yakın olma avantajı ve Fiyat avantajı;
•  EM CARE ürünlerinin Türkiye’de bulunan tesislerimizde üretilmesi, size hızlı ve kolay 
tedarik imkanı sağlar. 
•  İstanbul Teknik Üniversite’sinde, akademisyenler tarafından geliştirilen EM CARE 
ürünlerinde kullanılan teknoloji sayesinde ekonomik bir fiyat aralığına sahiptir.
Çocuk tekstilinde EM CARE kumaşlarının kullanılması;
•  Günümüz koşullarında kullanmadıkları cep telefonu, wireless, telsiz telefon gibi 
elektronik aletlerin yaydığı elektromanyetik radyasyona maruz kalan çoçukları %99 
oranında korumuş olursunuz.

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler



Emcare RF Absorber
 Elektromanyetik Dalga Yutucu 5 tabakadan oluşur: Absorberin Ön tabakası düşük 
kayıplıdır. Orta tabaka yüksek kayıplıdır. Ön ve Arka Yüz Katmanlarının hava koşullarına 
dayanımı çok iyidir.
 Elektromanyetik Dalga Yutucu Tabakası (SN: 4M2APM), esnek, hafif ve kolaylıkla 
kesilebilir özelliktedir. Bu nedenle RF yutucu malzememiz, GSM baz istasyonlarının 
dış ortamlarda bulunan 2G/3G ( 900/2100MHz) panel antenlerinde yan ve arka ışıma 
demetlerini bastırmak için antenin üzerini örterek kullanıma çok uygundur.

Frekans karışmaları artık son buluyor.

Elektromanyetik Dalgaları yansıtma yapmadan yutarak zayıflatan 
malzeme. Temiz iletişim saglamak için baz istasyonlarında...

• Esnek, hafif ve keskin bıçakla kolaylıkla kesilebilir bir tabakadır.
• Dış ortamlarda kullanılabilir.
• Standart kalınlığı: yaklaşık 2 mm.
• Genişlik ve uzunluğu : 70 cm x 150 cm ( diğer ölçüler talebe göre yapılabilir).
• Çevre sıcaklık sınırları: - 40°C - 85° C.
• Ortalama yansıtma katsayısı: -22 dB, (1 GHz – 15 GHz frekans bandında).
• Ortalama RF ekranlama etkinliği : 55 dB, (1 GHz – 15 GHz frekans bandında).
• Standart ağırlık : 2 kg/m2 ( tipik değer)
• Montaj: Silikon yapıştırıcı kullanılması önerilir.

Endüstriyel Ürünler



Emcare RFID Noninterference
RFID Teknolojileri
Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi, canlı 
ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve 
izlenmesinde kullanılır.  RFID teknolojileri giderek artan büyük bir oranda dünya 
genelinde ve ülkemizde yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Otomotiv, 
akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, 
kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında aktif 
ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
RFID teknolojiler operasyonel maliyetleri oldukça azaltmakta, iş akışlarını 
hızlandırmakta, verimliliği ve karlılığı artırmaktadır.

Dünya artık Barkod sisteminden
RFID sistemine geçmekte.

RFID’de ki tüm frekans karışma ve sayım problemlerini çözecek 
anahtar…

RFID Teknolojisinin Kullanım Alanları
Bugün büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde, hayvan takiplerinde, 
havayolları ve kargo şirketlerinde kullanılan bu teknoloji ile şirketlerin avantajları; 
zamanla azalan insan gücü maliyeti, otomatikleştirilmiş stok kontrolü, ürün takibi 
ve anında ulaşılabilen envanter bilgisidir. RFID sayesinde şirketlerin iş süreçleri 
hızlanacak ve ihtiyaç duyulan gelişmiş raporlar hızlı ve doğruluğu yüksek bir şekilde 
oluşturulabilecektir. RFID’nin etkileyeceği ve yerini alacağı yegane teknoloji barkod 
teknolojisidir.

Endüstriyel Ürünler



Test Raporları





















 

 

Başvuranın adı ve adresi : 

Sayı: 

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İstanbul,19.09.2012 

Rapor No: 2012/0K6 

Raporun sayfa sayısı: 1 

Deney Raporu 

Altın Koza Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Kemerçeşme Mahallesi Özen Sokak No. 13 16105 
Gençosman / Bursa 

Fakülteye yapılan başvnrunun tarih ve numarası: 12.07.2012 tarih ve 2103 sayı. 

Denenen malzemenin türü, miktarı ve özellikleri: 
1 çift antistatik (EM CARE dokumalı) astarlı, siyah renkli, alçak topuklu, bağsız bayan ayakkabısı, 
1 çift normal astarlı, kahverengi renkli, alçak topuklu, bağsız bayan ayakkabısı 

Yapılan deneyler ve sonuçları: 

Başvuran kuruluşun isteği üzerine, imalatını  yaptığı, yukarıda özellikleri belirtilen ayakkabılara, "IEC 61340-2- 
I: 2002, Electrostatics - Part 2-1: Measurement methods- Ability of materials and products to dissipate static 
electric charge" standardına göre antistatik "yük boşalma  deneyi" yapılmıştır. 

Ayakkabılar, aşağıdaki ortam koşullarında 48 saat bekletilerek ön koşullandırılmış yani deneye hazırlanmış ve 
denenmiştir:  
Ortam sıcaklığı: 21-240C  
Bağıl nem: %37-40 

Deneyler bir çifti antistatik astarlı. diğer çifti normal (antistatik astarı olmayan) ayakkabının sağ ve sol tekleri 
üzerinde, ayakkabı iç yüzeyi ile dış yüzeyi arasına, bir doğru gerilim kaynağından, ayrı ayrı 1000 V pozitif ve 
negatif kutuplu doğru gerilim uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Her bir ayakkabı tekine, Uo = 1000 V doğru 
gerilim uygulandığı andan başlayarak uygulanan gerilimin U0/e (e = 2.718) (1000 V x 1/e = 368 V) değerine 
düşene kadar geçen süreç bir osiloskop ekranından gözlenmiş ve U0’dan U0/e 'ye düşene kadar, geçen süre yani 
yük boşalma süresi (charge decay time constant) bir dijital kronometre ile ölçülmüştür. Bu ölçmeden 
yararlanarak deney yapılan sistemin kapasitesi C = 1,1 x 10-9Farad = 1,1 nF olmak üzere, T = RC zaman sabiti 
bağıntısından R =_T/C bağıntısıyla ayakkabının yalıtım direnci R hesapla belirlenmiştir. Her bir durumda üçer 
ö1çme yapılmıştır. Ölçme ve hesaplama sonuçları Çizelge 1-2-3 ve 4'te verilmiştir. 

IEC 61340-5-1 ve ANSI/ESD S541 standartlarına göre, yalıtım direnci R'nin değeri. 1 x 105 Ohm < R < 1 x 1011 
Ohm ise ayakkabı, kayıplı yani antistatik ayakkabı olduğuna aksi durumda kayıplı olmadığına karar verilmiştir. 

Sonuç: 

Deney sonuçlarının verildiği çizelgelerden de görüleceği gibi   
Antistatik (EMCARE dokumalı) astarlı ayakkabı için R, 2,64 x 1010Ohm ile 3,18 x 1010Ohm arasında 
ölçülmüş,. üzerindeki yükü 29-35 saniye arasında boşalttığı saptanmıştır; Buna göre Antistatik (EM 
CARE dokumalı) Astarlı Ayakkabı antistatik özelliği olan bir ayakkabıdır. 

Normal astarlı ayakkabı için R, 1,20 x 1012 Ohm ile 1.58 x 1012 Ohm arasında ölçülmüş. üzerindeki yükü 
1321 saniye (yaklaşık 22 dakika) - 2843 saniye (yaklaşık 47 dakika) arasında boşalttığı saptanmıştır. 
Buna gore Normal Astarlı Ayakkabı antistatik özelliği olmayan bir ayakkabıdır. 

İ.T.Ü. Yüksek Gerilim Laboratuvarı 

Deney Sorumluları 

 
 

Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ 

 

 

Çizelge 2: Normal astarlı kahverengi ayakkabı (Sağ tek) 

Çizelge 3: Özel (Emcare® dokumalı) astarlı siyah ayakkabı (Sol tek) 

Çizelge 4: Özel (Emcare® dokumalı) astarlı siyah ayakkabı (Sağ tek) 

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ  İstanbul,19.09.2012 

Rapor No: 2012/0K66 

Sayı: 

Raporun sayfa sayısı: 2 

Sayfa 2 

Deney 
No. 

Pozitif uç yukarıda 
(Taban negatif ) 

Negatif uç yukarıda 
(Taban pozitif) 

 T(saniye) R (Ohm) T(saniye) R(Ohm) 
1 2006 1.82 x 1012 1321 1,20 x 1012 
2 2178 1,98 x 1012 1571 1,43 x 1012 
3 2045 1.86 x 1012 1530 1.39 x 1012 

Deney 
No. 

Pozitif uç yukarıda 
(Taban negatif ) 

Negatif uç yukarıda 
(Taban pozitif) 

 T(saniye) R(Ohm) T(saniye) R(Ohm) 
1 2547 I 2,31 x 1012 1619 1.47 x 1012 
2 2843 2,58 x 1012 1573 1,43 x 1012 
3 2813 2,56 x 1012 1701 1,55 x 1012 

Deney 
No. 

Pozitif uç yukarıda 
(Taban ncgatif) 

Negatif uç yukarıda 
(Taban pozitif) 

 T(saniye) R(Ohm) T(saniye) R(Ohm) 
1 29 2,64 x 1010 32 2.91 x 1010 
2 30 2,73 X 1010 30 2,73 x 1010 
3 31 2,82 x 1010 31 2,82 x 1010 

Deney 
No. 

Pozitif uç yukarıda 
(Taban ncgatif) 

Negatif uç yukarıda 
(Taban pozitif) 

 T(saniye) R(Ohm) T(saniye) R(Ohm) 
1 32 2,91 x 1010 33 3,00 x 1010 
2 32 2,91 x 1010 34 3,10 x 1010 
3 34 3,10 x 1010 35 3,18 x 1010 

İT.Ü. Yüksek Gerilim Laboratuvarı 

Deney Sorumlusu 

  
Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ 

Çizelge 1: Normal astarlı kahverengi ayakkabı (Sol tek) 




