




HAKKIMIZDA
ABOUT US

NEAFOR	için	Ele	Aldığı	Her	Proje	Bir	Başarı	Hikayesidir

NEAFOR	Teknolojik	Sistemler	Ltd.	Şti.	olarak	zayıf	akım	sektöründe,	güncel	teknoloji	ve	yenilikleri	takip	
ederek,	müşteri	memnuniyetini	sağlamak,	sorumluluğunu	aldığımız	projelerde;	ayrıntıya	önem	vermek	ve	titiz	
davranmak,	uluslararası	standartlara	ve	teknik	kurallara	sadık	kalarak,	deneyime	dayalı	birikimleri	kullanmak,	iş	
ve	meslek	ahlakına	uymak	bugünümüzün	ve	geleceğimizin	temelini	oluşturmaktadır.	

Gerçekleştirdiğimiz	 tüm	 projelerimizde	 ve	 müşteri	 ilişkilerimizde	 süreklilik	 ana	 ilkemiz	 olmuştur.	
Üstlendiğimiz	tüm	projelerde;	en	uygun	kalitede	malzemeyi	kullanmak	ve	müşteriye	en	uygun	fiyatı	sağlamak	
için	 dünyanın	 önde	 gelen	 üretici	 firmaları	 ile	 temsilci,	 sistem	 çözüm	 ortağı	 ya	 da	 bayi	 olarak	 işbirliğimizi	
sürdürmekteyiz.	

Çalıştığımız	 bölge	 ve	 ülkelerin	 yerel	 koşullarına	 uyum	 sağlamak,	 çalışılan	 ülke	 standartlarına	 uygun	
olmakla	beraber	uluslararası	standart	ve	kalite	anlayışıyla	her	ülkenin	kendi	dilinde	teknik	hizmet	üretebilmek,	
evrensel	standartları	yerel	koşullara	yorumlayarak	teknolojik	ve	cari	uyumlaştırma	ve	köprü	görevi	yapabiliyor	
olmak,	her	daim	hedefimiz	ve	önemli	bir	avantajımızdır.	

Üstün	bilgi	birikimi	ve	alanında	uzman	kadrosuyla,	gelişim,	değişim	ve	yenilikçi	bir	anlayışla,	müşterilerinin	
tüm	çıkarlarını	gözetip,	güvenilir	hizmetler	sunan	NEAFOR,	bir	teknoloji	topluluğu	olarak	bu	çizgiyi	kaybetmeden	
ve	sürekli	geliştirerek	çalışmayı	amaç	edinmiştir.

NEAFOR	Technological	Systems	Ltd.	Co.	serves	in	low	current	industry	and	aims	to	provide	customer	
satisfaction,	place	emphasis	on	details	in	projects	under	our	responsibility,	perform	accretion	based	on	former	
experiences	 to	 works	 by	 considering	 international	 standarts	 and	 technical	 rules	 and	 accord	 work	 and	 labor	
ethics.

Persistence	 in	 customer	 care	 is	 our	 primary	 principle	 in	 all	 our	 developed	 projects.	 We	 continue	
colloborating	with	worlds	leading	production	companies	in	representative,	system	solution	partner	or	distributor	
fields	 to	 provide	 optimum	 price	 for	 our	 customers	 and	 to	 use	 appropriate	 materials	 in	 all	 projects	 we	 have	
undertaken.

Our	significant	advantage	and	all-time	objective	is	to	adopt	local	conditions	of	the	countries	and	regions	
we	 are	 performing	 our	work,	 to	 provide	 technical	 service	 in	 self	 languages	 of	 every	 country	with	 a	 sense	 of	
quality	and	international	standarts	convenient	with	the	country	we	are	working	in.

With	 its	 expert	 knowledge	 and	 expertise	 with	 conception	 on	 advance,	 change	 and	 innovative	
understanding,	NEAFOR		follows	all	 this	values	at	all	cost	and	performs	continuous	development	to	provide	
customers	reliable	services.

www.neafor.com.tr
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DATA & NETWORK SİSTEMLERİ VE KABLOLAMA

   
	 Yapısal	Kablolama	Sistemleri;
 NEAFOR	 her	 ölçekte	 proje	 için	 gerekli	 kablolama	 ve	
altyapısını;	 UTP,	 FTP,	 STP,	 SFTP,	 Fiber	 Optik,	 Coaxiel	 Kablolar,	
Patch	 Paneller,	 Terminasyon	 Kutuları,	 Kabinetler,	 Sıva	 Altı	 ve	
Üstü	Kanallar	ve	Tavalar,	19’’	Rack	Kabinetler	kullanarak	dizayn	
eder	ve	entegrasyonunu	sağlar.
   
	 Fiber	Optik	Sistemler;
	 Deneyimli	teknik	ekibimiz	ile	bilişim,	CCTV,	telekom	ve	
otomasyon	sektöründe	kullanılan	her	türlü	fiber	optik	sistemin	
dizaynı,	malzeme	temini,	sonlandırılması,	testi	ve	sonrası	bakım	
hizmetlerini	sağlamaktayız.	
   
 

	 LAN	ve	WAN	İletişim	Ağları;
	 Günümüz	 teknolojisine	 uygun	 hız,	 güvenilirlik	 ve	
performansı	 ile	 standartlaşmış	 hub,	 switch,	 router,	 bridge,	
converter,	 transmitter,	 receiver	 gibi	 her	 türlü	 cihazın	 temin,	
montaj	kurulum	ve	konfigürasyonunu	yapmaktayız.			
	 Sistem	ve	Sistem	Entegrasyonu;
	 Sektör	 tecrübesi,	 bilgi	 birikimi	 ve	 uzmanlığıyla	
müşterilerimize	 sistem	 entegrasyonu	 ve	 bilgi	 teknoloji	
konularında	 çözümler	 sunmakta,	 verimlilik	 ve	 gelişimlerini	
iyileştirmekteyiz.
 İşçilik	Hizmetleri	ve	Proje	Yönetimi;
	 Firmamız	 geniş	 kadrosu	 ile	 aynı	 sektörde	 çalışan	
firmalara	 işçilik	 ve	 proje	 yönetimi	 hizmetleri	 de	 vermektedir.	
Müşterilerinin	 projelerini,	 dizayn	 aşamasından	 test	 aşamasına	
kadar	 kendi	 proje	 liderleri	 yönetiminde	 sürdürüp	 teslim	
etmekteyiz.
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DATA & NETWORK SYSTEMS AND CABLING

	 Structural	Cabling	Systems;	
 NEAFOR	designs	and	integrates	cabling	and	infrastructure	
works	essential	for	every	scale	projects	using	UTP,	FTP,	STP,	SFTP,	
Fiber	Optic	and	Coaxiel	cables,	Patch	Panels,	Termination	Boxes,	
Cabinets,	Flush	and	Surface	mounted	channels	and	platforms	and	
19’’	Rack	Cabinets.

	 Fiber	Optic	Systems;	
	 We	 provide	 design,	 material	 supply,	 cloture,	 testing	
and	 maintenance	 support	 services	 in	 informatics,	 CCTV,	
telecominication	 and	 automation	 sectors	 with	 our	 experienced	
team.

	 LAN	and	WAN	Communication	Networks;	
	 We	provide	supply,	 installation	and	configuration	services	
of	devices	like	hub,	switch,	router,	bridge,	converter,	transmitter,	
receiver	 using	 appropriate	 speed,	 stability	 and	 performance	
standardized	in	today’s	technology.
	 System	and	System	Integration;	
	 We	 provide	 solutions	 to	 our	 customers	 in	 system	
integration,	 information	and	technology	fields	with	our	 industrial	
experience,	 knowledge	 and	 expertness	 and	 enhance	 eficiency	
and	improvement.
	 Labour	Services	and	Project	Management;	
	 Our	company	provides	labour	and	project	management	
services	to	other	companies	in	same	market	with	our	large	staff.	
We	 aim	 to	 deliver	 the	 projects	 of	 our	 customers	 from	 design	 to	
testing	stage	under	the	leadership	of	their	own	project	leaders.		
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SİSTEM ODASI ÇÖZÜMLERİ

	 Yanlış	ya	da	eksik	planlanmış	bir	sistem	odası,	sorumlusunun	
bu	 odada	 çok	vakit	 geçirmesine	 sebep	 olur,	 bu	 bilişim	 personelleri	
tarafından	hiç	hoşlanılan	bir	durum	değildir.
   
	 İşletmenizin	ve	IT	altyapınızın	büyüklüğüne	oranla	problem	
ya	 da	 arıza	 durumlarında	 sorundan	 etkilenen	 kullanıcı	 sayısı	
artacak,	 üzerinizdeki	 baskı	 ve	 stres	 de	 problemin	 çözülmesinde	
size	engel	olmaya	çalışacaktır.		
    
	 Özellikle	 zemin,	 tavan	 ve	 duvar	 uygulamaları,	 sistem	
odası	 içinde	 planlanan	 sistemlerin	 çalışma	 koşullarını	 doğrudan	
etkilemektedir.	 Yer	 seçimi,	 ısı,	 nem	 ve	 toz	 kontrolü,	 yangın,	 su	
baskını	gibi	uygulamaları	proje	esasları	çerçevesinde	yapmaktayız.

	 Sistem	 odalarının	 altyapı	 projelerinde,	 gerekli	 tüm	
donanımların	 en	 verimli	 ve	 güvenilir	 şekilde	 çalışabilmesi	
için	 ortamın	 doğru	 malzemeler	 kullanılarak	 dizayn	 edilmesi	
gerekmektedir.	 Bu	 sebeplerden	 dolayı,	 NEAFOR	 olarak	 sistem	
odasını	 tasarlarken	 tüm	 dış	 faktörleri	 düşünmekte,	 oluşan	
sorunlara	 mümkün	 olan	 en	 erken	 sürede	 müdahale	 edilmesini	
sağlayacak	sistemler	kullanmaktayız.							
	 Sistem	 Odası	 çözümlerimize	 entegre	 olarak	
kullandığımız	diğer	sistemler;	
	 Yükseltilmiş	 zeminler,	 elektrik	 güç	 sistemleri	 ve	 enerji	
panoları,	 data	 center	 kabinet	 sistemleri,	 yangın	 algılama	 sistemleri,	
gazlı	 yangın	 söndürme	 sistemleri,	 hassas	 kontrollü	 iklimlendirme	
sistemleri,	yangına	dayanıklı	kapı	ve	duvar	uygulamaları.
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SYSTEM ROOM SOLUTIONS

	 An	incorrect	or	deficiently	planned	system	room	causes	
the	person	in	charge	to	spend	more	time	in	the	system	room	
thus	this	situation	is	so	annoying	for	IT	staff.
   
	 Depends	 on	 the	 size	 of	 the	 enterprise	 and	 	 IT	
infrastructure,	 the	 number	 of	 users	 affected	 by	 the	 problem	
in	 case	 of	 malfunctions	will	 increase	 the	 	 pressure	 and	 stress	
level	on	you	and	this	will	negatively	effect	to	prevent	you	from	
resolving	the	problem.
   
	 Especially	 floor,	 ceiling	 and	 wall	 applications	 directly	
effect	the	working	conditions	of	system	devices.	Applications	to	
avoid	damage	from	site	selection,	heat,	humidity,	dust	control,	
fire	and	flood	are	prepared	by	us	as	part	of	the	project.
   

	 In	infastracture	processes	of	system	rooms,	to	make	all	
devices	running	properly,	all	equipment	needs	to	be	designed	
using	 appropriate	 materials.	 For	 these	 reasons,	 we	 consider	
all	exogenous	factors	and	aim	to	provide	solutions	to	possible	
problems	as	promptly	as	practicable.

	 Other	systems	integrated	to	system	room	solutions;
	 Raised	 floors,	 electrical	 power	 system	 and	 power	
panels,	 data	 center	 cabinet	 systems,	 fire	 detection	 systems,	
gaseous	 fire-extinguisher	 systems,	 controlled	 precision	 air	
conditioning	systems,	fire	resistant	door	and	wall	applications.
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K A M E R A 
KO N T R O L
SİSTEMLERİ

	 CCTV	sistemleri,	güvenlik	ve	denetleme	ihtiyacı	olan	her	
yapıya	 uygun	 seçenekler	 ile	 kurulabilen,	 kameraların	 görüntü	
sinyallerini	dışarıya	kapalı	biçimde	taşıyan	sistemlerdir.			
	 CCTV	 sistemlerinin	 en	 önemli	 amacı	 gelişen	 olayları	
izleyerek	veya	alarm	sistemleri	vasıtasıyla	anında	tespit	etmek	
ve	 müdahale	 etmektir.	Aynı	 zamanda	 kayıt	 tekrarları	 izlenerek	
olaylardan	haberdar	olmak	ve	delil	elde	etmek	de	mümkündür.						
	 Teknolojik	 gelişmelerle	 birlikte	 CCTV	 sistemleri	 de,	
kendi	içinde	çeşitlenmiştir;	bağlantılar	kablolar	ile	sağlanıyorsa	
Analog	 CCTV,	 ağ	 üzerinden	 IP	 ile	 sağlanıyorsa	 IP	 CCTV	 ve	 eğer	
hem	 kablo,	 hem	 de	 IP	 üzerinden	 sağlanıyorsa	 Hybrid	 CCTV	
olarak	isimlendirilmektedir.

	 Analog	CCTV;		Analog	CCTV	kamera	sistemleri	klasik	
video	 sinyalini	 coaxial	 kablo	 üzerinden	 taşıma	 prensibiyle	
çalışan,	 özellikle	 orta	 ve	 küçük	 ölçekli	 işletmelerin	 tercih	
ettiği,	nispeten	daha	ekonomik	çözümlere	sahip	ürünlerdir.
	 IP	 CCTV;	 İnternet	 veya	 network	 bağlantınızdan	
faydalanarak	 gerek	 kablolu	 gerek	 kablosuz	 olarak	
kullanılabilmeye	 imkan	 sunan	 genellikle	 büyük	 ölçekli	 ve	
kurumsal	firmaların	tercih	ettiği	profesyonel	çözümler	sunan	
sistemlerdir.						
	 Hybrid	 CCTV;	 Yeni	 nesil	 olarak	 adlandırılan	 Hybrid	
Dijital	 Kayıt	 Cihazı(HVR)	 kullanan	 Hybrid	 sistemler	 ise	 hem	
analog	 hem	 de	 IP	 kamera	 kaydı	yapabilmektedir.	 Hybrid	 DVR	
ile	 standart	 CCTV	 kameralarıyla	 birlikte	 IP	 kameralar	 da	 kayıt	
altına	alınabilmektedir.
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CCTV

	 Analog	 CCTV;	 Analog	 CCTV	 systems	 function	 with	
the	haulage	of	the	usual	video	signal	over	coaxial	cables.	This	
system	is	mostly	preferred	by	small	and	medium	enterprises	
and	relatively	economical.
	 IP	CCTV;	IP	CCTV	systems	are	set	by	using	internet	or	
network	 connection	 and	 enables	 using	 both	wireless	 or	 cable	
connection	 opportunities.	 This	 system	 offers	 Professional	
solutions	 and	 mostly	 used	 by	 large	 scale	 enterprises	 and	
corporate	companies.
	 Hybrid	 CCTV;	 Hybrid	 CCTV	 systems	 are	 notated	 as	
new	 generation	 system.	 This	 system	 uses	 Hybrid	 Digital	
Recording	 Device	 (HVR)	 and	 enables	 to	 record	 using	 both	
analog	 and	 IP	 camera	 record.	 Using	 Hybrid	 DVR,	 either	
standart	CCTV	or	IP	cameras	can	be	recorded.

	 CCTV	 systems	 allow	 to	 transfer	 camera	 video	 signals	
and	store	them	without	outgoing	access	and	would	be	set	up	
in	all	structures	need	security	and	control.

	 Most	 important	 purposes	 of	 CCTV	 systems	 are	 either	
to	monitor	ongoing	events	or	detection	and	intervene	incidents	
via	alarm	systems.

	 Along	with	technological	advances,	CCTV	systems	are	
more	 diversified.	 If	 the	 connection	 is	 provided	with	 connective	
cables	 it	 is	 named	 as	Analog	 CCTV,	 if	 provided	 over	 network	
with	 IP,	 named	 as	 IP	 CCTV,	 if	 provided	 both	 with	 connective	
cables	and	IP,	named	as	Hybrid	CCTV.
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YANGIN ALGILAMA 
V E A L A R M  
S İ S T E M L E R İ

	 Yangın	 algılama	ve	 alarm	 sistemleri	 her	 türlü	yapı,	 bina,	
tesis	 ve	 işletmelerde	 çıkabilecek	 yangınları	 daha	 başlangıç	
aşamasında	 tespit	 etmek,	 binada	 yaşayanları	 bu	 durumdan	
haberdar	etmek,	gerekli	güvenlik	birimlerine	ve	itfaiyeye	haber	
vermek	 amacıyla	 hem	 can	 hem	 de	 mal	 kaybını	 engellemek	 için	
kurulan	sistemlerdir.
	 Günümüzün	 teknoloji	 ve	 ihtiyaçlarına	 paralel	 olarak	
gelişen	 yüksek	 binalar,	 fabrikalar,	 iş	 merkezleri,	 hastaneler	 ve	
insanların	 yoğun	 olarak	 bulunduğu	 binalarda	 yangın	 algılama	
sistemleri	birincil	güvenlik	ihtiyacıdır.	
	 Yangın	 algılama	 sistemleri,	 yürürlükte	 bulunan	
yangından	 korunma	 yönetmeliklerine	 ve	 ilgili	 standartlara	
uygun	olarak	tasarlanmaktadır.
 

	 Yangın	 algılama	 sistemleri,	 konvansiyonel	 sistemler	
ve	 adresli	 sistemler	 olmak	 üzere	 ikiye	 ayrılırlar.	 Konvansiyonel	
sistemler;	 genellikle	 küçük	 bina	 ve	 yapılar	 için	 uygunken,	 Adresli	
sistemler;	daha	komplike	ve	gelişmiş	yapılar	için	uygundur.			
	 Konvansiyonel	 Sistemler;	 Zon	 bazında	 algılama	
yapar,	 binaların	 her	 katı	 bir	 zon	 olarak	 değerlendirilir,	 yangın	
durumunda	sadece	o	katta	yangın	olduğu	izlenebilir.						
	 Adresli	 sistemler;	 Noktasal	 bazda	 algılama	 yapar,	
yangın	 durumunda	 hangi	 oda	veya	 bölümde	yangın	 olduğunu	
direkt	olarak	izlenebilir.
 NEAFOR	Teknolojik	Sistemler,	geniş	ürün	ağı	sayesinde	
profesyonel	ve	 ekonomik	 seçenekler	 sunar.	 Bütçe	ve	 projeye	
bağlı	ürün	seçenekleri	ile	sağlıklı	ve	doğru	seçimler	yapmanıza	
yardımcı	olur.
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FIRE DETECTION AND
A L A R M  S Y S T E M S

	 Fire	detection	systems	are	classified	into	conventional	
and	 adressed	 systems.	 While	 conventional	 systems	 are	
suitable	for	small	buildings,	adressed	systems	are	suitable	for	
more	complicated	and	bigger	structures.
	 Conventional	 Systems:	 Detects	 fire	 emergency	 in	 zone	
basis	and	every	floor	of	the	building	is	considered	as	one	zone.	
In	case	of	fire,	emergency	would	be	monitored	in	specific	zone.
	 Adressed	 Systems:	 Detects	 fire	 emergency	 in	 point	
basis	 and	 in	 case	 of	 fire,	 emergency	 would	 be	 monitored	
directly	in	a	specific	room	or	section.
 NEAFOR	 Technlogical	 Systems	 offer	 professional	 and	
economical	solutions	according	to	wide	product	network	and	
assist	you	 in	determining	the	optimum	system	for	your	project	
and	budget.

	 Fire	 detection	 and	 alarm	 systems	 are	 being	 set	 to	
detect	 fire	 occurrence	 in	 start-up	 phase,	 inform	 building	
residents,	 report	 to	 security	 units	 and	 fire	 department	 and	 to	
avoid	possible	loss	of	life	and	property.
   
	 Fire	 detection	 systems	 are	 primary	 security	 necessity	
in	 high-rise	 buildings,	 factories,	 trade	 centers,	 hospitals	 and	
densely	populated	buildings.

	 Fire	detection	systems	are	being	designed	appropriately	
for	effective	fire	protection	regulations	and	relevant	rules.
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GEÇİŞ KONTROL
S İ S T E M L E R İ

	 Geçiş	 kontrol	 sistemleri,	 modern	 binalarda	 giriş	 ve	
çıkışların	 denetimli	 ve	 izlenebilir	 olarak	 yapılması,	 kilit	 altında	
tutulması	 gereken	 yerler	 için	 anahtar	 kullanımının	 azaltılması,	
CCTV	 ve	 diğer	 güvenlik	 sistemleri	 ile	 entegre	 edilerek	 bina	
güvenlik	yönetiminin	üst	düzeye	erişiminde	önemli	rol	oynar.									
   
	 Geçiş	 kontrol	 sistemlerinin	 amacı;	 kişilerin	 belirli	 yerlere	
giriş	ve	çıkışını	kontrol	altına	tutmak	ve	bununla	birlikte	tutulan	
tüm	 verileri	 raporlamaktır.	 Terminallerde	 bulunan	 bilgileri	 online	
yada	offline	olarak	bilgisayar	ortamına	aktarmak	mümkündür.

	 Geçiş	 sistemlerinde	 genellikle	 kartlı	 geçiş	 sistemleri,	
biyometrik	 geçiş	 sistemleri,	 turnike	 geçiş	 sistemleri,	 bariyer	
geçiş	sistemleri	ve	otomatik	geçiş	sistemleri	kullanılmaktadır.

	 Boy	 ve	 kapı	 detektörlerinde	 geliştirilmiş	 dijital	 pulse	
teknolojisi	 6	 ortak	 bölgeye	 dağılmaktadır.	 Kapının	 her	 iki	
tarafı	 sinyali	 geçirir	ve	 alır,	yanlış	 alarm	 bölgelerini	 eleyebilir	
ve	 kesin	 olarak	 metal	 objelerin	 yerlerini	 tespit	 edebilirsiniz.	
Sistemlerimizde	 Anti-Parazit	 için	 yüksek	 kapasite,	 şifreli	 koruma	
ve	istatistiksel	sayaç	gibi	birçok	fonksiyon	bulunmaktadır.										
   
	 Araç	 ve	 insan	 geçişişini	 yavaşlatmak,	 durdurmak,		
kontrollü	 	 ve	 güvenli	 hale	 getirmek	 için	 kullanılan	 bariyer	
sistemlerimizde	 kurulum	 istenen	 alan	 için	 en	 uygun,	 en	
güvenli	 ve	 hesaplı	 çözümleri	 sunmaktayız.	 Simple	 model	
bariyerlerimiz,	 yere	 montaj	 edilebileceği	 gibi	 duvarlara	 da	
monte	 edilebilmekte,	 opsiyonel	 olarak	 sunulan	 batarya	
kiti	 sayesinde	 enerji	 kesintisi	 olması	 durumunda	 da	 işlevini	
sürdürebilmektedir.
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ACCESS CONTROL
S Y S T E M S

	 Access	control	systems	play	an	 important	role	 in	tracing	
and	supervising	entrance	and	exit	in	buildings,	reduce	key	usage	
for	places	need	lock-up	and	to	maximize	building	security	by	
integrating	CCTV	systems	and	other	security	systems.
   
	 Purpose	of	the	access	control	systems	is	to	control	and	
adjust	entrance	and	exit	allowance	of	persons	and	to	report	all	
the	data.	 It	 is	possible	to	transfer	stored	data	 in	terminals	 into	
computer	environment	using	online	or	offline	connection.

	 Card,	 biometric,	 turnstile,	 barrier	 and	 automated	 pass	
systems	are	used	within	pass	systems.

	 Advanced	digital	pulse	technology	is	distributed	into	
6	 common	 sections	 in	 height	 and	 door	 detectors.	 Because	
both	 sides	 of	 the	 door	 transmit	 the	 signal,	 it	 is	 possible	 to	
eliminate	 false	 alarm	 zones	 and	 detect	 metal	 objects	 with	
high	precision.

	 We	 offer	 the	 most	 suitable,	 delicate	 and	 economic	
solutions	 in	 our	 barrier	 systems	which	 helps	 control	 or	 slow	
human	and	vehicle	transition.	Our	simple	model	barrier	would	
be	 mounted	 either	 to	 walls	 or	 to	 floor.	 Optional	 battery	 kit	
allows	the	system	continue	running	during	electric	blackouts.
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SESLENDİRME & ANONS SİSTEMLERİ

	 Seslendirme	 ve	 acil	 anons	 sistemleri,	 binalarda	 müzik	
yayını	 ve	 acil	 durumlarda	 insanların	 tahliyesi	 için	 kullanılırlar.	
Müzik	yayınları	 ile	bulunulan	alanda	hoş	bir	ambiyans	oluşturabilir	
ve	 acil	 durumlarda	 anons	 sitemi	 ile	 insanların	 güvenli	 bir	 şekilde	
ortamdan	tahliyesini	sağlayabilirsiniz.
   
	 Sistemlerin	 kurulacağı	 yerlerin	 büyüklüğü,	 zon	 sayısı,	
hacimlerin	 akustik	 yapısı	 ve	 müşteri	 istekleri	 sistemin	 yapısını	
belirlemektedir.	 Tek	 zon	 ve	 anons	 noktası	 seçilebileceği	 gibi	
aynı	zamanda	zon	sayısı	artırılabilmektedir.
   
	 Kurulan	 sistemler,	 hali	 hazırda	 bulunan	yangın	 algılama,	
alarm	 ve	 uçuş	 bilgi	 sistemleri	 gibi	 sitemlerle	 entegre	 olarak	
çalışabilmektedir.

	 	 	 Sunduğumuz	sistemler;
   
	 	 	 -Basit,	tek	veya	iki	zonlu	anons	sistemleri		
	 	 	 -Modüler,	60	zona	kadar	büyüyebilen	acil	anons	sistemleri			
	 	 	 -Dijital,	limitsiz	olarak	büyüyebilen	acil	anons	sistemleri			
	 	 	 -Asma	tavan	tipi	hoparlörler						
	 	 	 -Kabin	tipi	hoparlörler				
	 	 	 -Kolon	tipi	hoparlörler			
	 	 	 -Projektör	tipi	hoparlörler			
	 	 	 -Horn	tipi	hoparlörler		
	 	 	 -Dijital	ve	analog	anons	istasyonları			
	 	 	 -Müzik	kaynakları						
	 	 	 -Volüm	kontrol	üniteleri	ve	kanal	seçiciler

	 	 	 Systems	we	offer;
   
	 	 	 -Simple,	single	or	two	zone	announcement	systems
	 	 	 -Modular	(up	to	60	zone)	emergency	announcement	systems
	 	 	 -Digital,	limitless	emergency	announcement	systems
	 	 	 -Dropped	ceiling	speakers
	 	 	 -Cabin	type	speakers
	 	 	 -Column	type	speakers
	 	 	 -Projector	type	speakers
	 	 	 -Horn	type	speakers
	 	 	 -Digital	and	analog	announcement	stations
	 	 	 -Music	sources
	 	 	 -Volume	control	units	and	channel	selectors
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VOCALISATION & ANNOUNCEMENT SYSTEMS

	 Vocalization	 and	 emergency	 announcement	 systems	
are	used	for	music	broadcast	and	evacuation	of	people	in	case	
of	an	emergency	situation.	You	can	form	a	pleasant	ambiance	
with	music	broadcast	or	perform	a	safe	and	secure	evacuation	
of	people	during	an	emergency.

	 Field	size	of	the	intended	area	for	set	up,	zone	number,	
acoustic	pattern	and	client	requisition	form	the	properties	of	the	
system.	 Although	 single	 zone	 and	 announcement	 point	 would	
be	selected,	it	is	also	possible	to	increase	zone	number.

	 Setted	 systems	 can	 work	 integrated	 with	 present	 fire	
detection,	alarm	and	flight	information	systems.

	 	 	 Systems	we	offer;
   
	 	 	 -Simple,	single	or	two	zone	announcement	systems
	 	 	 -Modular	(up	to	60	zone)	emergency	announcement	systems
	 	 	 -Digital,	limitless	emergency	announcement	systems
	 	 	 -Dropped	ceiling	speakers
	 	 	 -Cabin	type	speakers
	 	 	 -Column	type	speakers
	 	 	 -Projector	type	speakers
	 	 	 -Horn	type	speakers
	 	 	 -Digital	and	analog	announcement	stations
	 	 	 -Music	sources
	 	 	 -Volume	control	units	and	channel	selectors
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PROFESYONEL 
SES SİSTEMLERİ 

	 Birden	 fazla	 ses	 vericisinin,	 aynı	 anda	 çalıştığı	
düzeneklere	 ses	 sistemi	 denir.	 Çoğu	 zaman	 günlük	 hayatımızın	
her	 aşamasında	 kullandığımız	 ses	 sistemleri,	 teknolojinin	 de	
gelişmesiyle	 farklı	 ihtiyaçlara	 cevap	 vermeye	 devam	 ediyor.	
Artık	 ev,	 araba,	 ofis	 ve	 diğer	 birçok	 alanda	 sisteme	 ihtiyaç	
duyuyor,	ihtiyacımıza	yönelik	çoklu	çözümler	bulabiliyoruz.	
	 Günümüzde	 ses	 sistemleri,	 birçok	 alanda	 kullanılmaktadır.	
Oluşan	 arz-talep	 sonucunda	 da	 birçok	 yeniliği	 beraberinde	
getirmektedir.	Artık	neredeyse	ses	sistemi	kullanılmayan	firma	
veya	 organizasyon	 mekanı	 bulunmamaktadır.	 Ancak	 yüksek	
oranda	verim	almak	için	mekan	akustiği,	ekipman	ve	kurulumun	
kalitesinin	 yüksek	 olması	 gibi	 bir	 çok	 faktöre	 dikkat	 edilmesi	
gerekmektedir.	 NEAFOR	 olarak	 sizler	 için	 tüm	 kriterleri	 göz	
önünde	bulundurarak	tercih	yapmaktayız.

	 Profesyonel	 ses	 sistemi	 çözümlerimiz,	 yeni	 nesil	
konsollar	 ile	 performans	 seviyesi	ve	 ses	 kalitesinde	 kusursuz	
deneyimler	sunmaktadır.
   
	 Çeşitli	 ses	 uygulamaları,	 surround	 ses	 üretimi	 ve	
canlı	 ses	 düzeni	 için	 üretilen	 yeni	 nesil	 dijital	 mikserler,	
dayanıklılıkları	 ve	 olağanüstü	 ses	 kaliteleri	 ile	 projelerinize	
ayrıcalık	katmaktadır.
   
	 Gelişmiş	 ve	 ters	 devre	 teknolojisi	 ile	 son	 sistem	
Class-A	 ’D-Pre’	 mikrofon	 ön	 amfileri	 ile	 güçlü	 ve	 pürüzsüz	
sesin	mükemmelliğine	ulaşın.
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PROFESSIONAL
SOUND SYSTEMS

	 Our	Professional	sound	system	solutions	offer	unique	
experiences	 in	 performance	 and	 sound	 quality	 using	 new	
generation	consoles.

	 New	 generation	 digital	 mixers	 produced	 for	 various	
sound	 applications,	 surround	 sound	 generation	 and	 live	
sound	 scheme	 add	 previliges	 to	your	 projects	 according	 to	
their	endurance	and	outstanding	sound	quality.

	 Reach	 the	 perfection	 of	 fluent	 sound	 using	 Class-A	
’D-Pre’	 microphones	 and	 front	 amps	 with	 ultimate	 advanced	
reverse	circuit	technology.

	 Sound	 systems	 are	 the	 mechanism	 which	 more	 than	
one	transmitter	operate	at	the	same	time.	We	are	using	sound	
systems	mostly	in	many	parts	of	our	daily	routine,	also	continue	
satisfying	 our	 different	 requirements	 according	 to	 advances	
in	 technology.	 Now	 we	 need	 sound	 systems	 in	 cars,	 homes,	
offices	 and	 in	 many	 places.	 Therefore	 we	 can	 find	 multiple	
solutions	according	to	our	needs.
	 Sound	 systems	 are	 used	 in	 many	 areas	 in	 recent.	
Present	supply	and	demand	result	in	many	advances.	Almost	
all	 companies	 or	 organizations	 uses	 sound	 systems.	 However,	
factors	such	as	venue	acoustic,	equipments	and	set-up	quality	
must	 be	 considered	 to	 get	 maximum	 efficiency.	 NEAFOR	 helps	
you	 determine	 the	 optimum	 selection	 according	 to	 effective	
factors.
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SAHNE IŞIK
SİSTEMLERİ

STAGE LUMINARY
S Y S T E M S

	 Işık	sistemleri,	sahne	tipi	ve	genel	iç	mekan	aydınlatması	
olmak	 üzere	 ikiye	 ayrılabilmektedir.	 Genel	 mekan	 aydınlatmaları,	
çok	 detay	 içermeyen,	 mekanın	 otomasyonuna	 veya	 sadece	
aydınlatma	 ihtiyaçlarına	 uygun	 şekilde	 seçilip	 uygulanırlar.	 Sahne	
tipi	sistemler	ise,	gölge	kesiciler,	fresnel	ışıklar,	spot	ışıkları,	odağı	
ayarlanabilen	 profil	 spotlar	ve	 takip	 spotları,	 efekt	 ışıkları,	 strob	
ışıkları	gibi	çok	daha	fazla	bileşenden	oluşurlar.	Tüm	bu	çeşitteki	
aydınlatma	 ekipmanları	 projenin	 gerektirdiği	ve	 kullanım	 alanının	
ihtiyacı	doğrultusunda	temin	edilip	uygulanmaktadır.
   
 NEAFOR,	 dünya	 standartlarında	 geliştirilmiş	 çeşitli	 sahne	
ekipmanları	 ile	uçtan	uca	entegre,	kolay	kullanımlı	ve	modüler	
yapılı	çözümler	sunmaktadır.

	 Stage	luminary	systems	can	be	classified	as	stage	
type	 and	 general	 indoor	 luminary	 systems.	 General	 indoor	
luminary	 systems	 are	 chosen	 due	 to	 luminary	 requirements	
or	 automatization	 of	 the	 place	 and	 do	 not	 require	 many	
details.	 Stage	 type	 systems	 are	 composed	 of	 many	
components	such	as	shadow	breakers,	fresnel	lights,	spot	
lights,	 profile	 and	 tail	 lights,	 effect	 lights	 and	 strob	 lights.	
All	 these	 components	 are	 chosen	 optimally	 according	 to	
project	requirements	and	area	of	usage.

 NEAFOR	 offers	 integrated,	 handy	 and	 modular	
solutions	using	world	standart	stage	equipments.
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CONFERANCE
S Y S T E M S

KONFERANS
SİSTEMLERİ

	 We	 shorten	 the	 distances	 in	 international	 arena	 by	
providing	 required	 sound,	visual	 and	 simultanous	 translation	
systems	for	your	conference,	meetings,	seminars	and	events.

	 Simultanous	 translation	 system	 aims	 to	 transfer	
the	 verbal	 massage	 of	 the	 debator	 to	 subject	 language	
synchronously	 by	 using	 appropriate	 technical	 equipment.	
Translator	 listens	 to	 debator	 using	 stereophones	 in	 a	 seperate	
room	and	translates	&	transfers	the	content	to	narrators	with	
microphones.	 Thus,	 the	 speaker’s	 sentences	 are	 conveyed	 to	
the	listeners	in	a	complete	and	nearly	identical	manner.

	 Konferans,	 toplantı	 ve	 seminer	 gibi	 etkinlikleriniz	
için	 gerekli	 ses,	 görüntü	 ve	 simultane	 çeviri	 sistemleri	 ile	
uluslararası	arenada	mesafeleri	kısaltıyoruz!
   

	 Simultane	 çeviri,	 	 sözlü	 bir	 iletinin	 konuşmacı	 ile	 eş	
zamanlı	 olarak	 ve	 uygun	 teknik	 donanımdan	 yararlanılarak	
hedef	 dile	 aktarılmasıdır.	 Tercüman	 kendisi	 için	 hazırlanmış	
özel	 kabinde,	 kulaklık	 yardımıyla	 konuşmacının	 söylediklerini	
dinler	 ve	 çeviriyi	 mikrofon	 aracılığıyla	 eş	 zamanlı	 olarak	
dinleyicilere	 aktarır.	 Böylece	 konuşmacının	 cümleleri	 eksiksiz	
ve	neredeyse	aynı	anda	dinleyicilere	iletilir.
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SALON AKUSTİĞİ VE 
SAHNE MEKANİĞİ

HALL ACOUSTIC SYSTEMS
AND STAGE MECHANICS

	 Salon	 akustiği,	 istenmeyen	 gürültünün	 azaltılması	 ve	
kontrol	 edilmesi,	 ses	 kaynaklarının	 yeniden	 tasarlanması	 ya	
da	 konumlandırılması,	 ses	 bariyerlerinin,	 susturucu,	 yutucu	
ve	 yansıtıcıların	 konumlandırılması	 ile	 uğraşır.	 Aynı	 zamanda	
işitme	 kayıplarını	 engellemek,	 yankıyı	 kontrol	 etmek	 ve	 netliği	
arttırmaya	etki	eden	çeşitli	faktörleri	denetim	altına	almaktır.		

	 Sahne	mekaniği,	kullanılan	ışık	ve	görüntü	sistemlerinin,	
sahne	 zemin	 hareketlerinin,	 konferans	 ve	 simultane	 sistemleri,	
genellikle	 tüm	 çok	 amaçlı	 salonlar	 ve	 konferans	 salonlarında	
birden	 fazla	 insanın	 ve	 dekorların	 eş	 zamanlı	 hareketini	 sağlar.	
Bunların	 istenilen	 zamanda,	 istenilen	 yerde	 olması	 ortamı	 kısa	 bir	
sürede	 bir	 sonraki	 etkinliğe	 hazırlar.	 Bir	 salonda	 en	 etkin	yöntem	
doğru	sahne	mekanik	sistemleri	ile	sağlanabilir.

	 Hall	 acoustics	 deal	 with	 the	 reduction	 and	 control	
of	 unwanted	 noise,	 the	 redesigning	 or	 positioning	 of	
sound	 sources,	 the	 positioning	 of	 sound	 barriers,	 silencers,	
absorbers	 and	 reflectors.	 It	 is	 also	 about	 controlling	 loss	
hearing,	echoes	and	variety	of	factors	that	influence	clarity.

	 Stage	mechanics	provides	simultaneous	movement	
of	 multiple	 people	 and	 decorations	 light	 and	vision	 systems,	
stage	 floor	 movements	 and	 conference	 and	 simultaneous	
systems,	 generally	 in	 all	 multipurpose	 halls	 and	 conference	
rooms.	 Stage	 would	 be	 ready	 for	 the	 next	 event	 in	 a	 short	
time	 because	 they	 are	 in	 the	 desired	 place	 in	 the	 desired	
time.	The	 most	 effective	 method	 in	 a	 hall	 can	 be	 achieved	
with	accurate	stage	mechanical	systems.
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PROJECT DESIGNING PROJELENDİRME

	 Tüm	 sistemlerin	 düşünülerek	 gerçek	 ihtiyaçların	
tespit	edilmesi,	konum	analizi,	amaca	uygun	ürünlerin	tespiti,	
sistemin	 birbiri	 ile	 uyumlu	 olarak	 seçilmesi,	 doğru	 yerlerde	
konumlandırılması	 gerekli	 montaj	 detaylarının	 belirlenmesi,	
uygulanabilir	bir	hale	getirilmesi	için	en	önemli	aşamadır.	

	 Oluşturulan	 bu	 projelerin,	 çeşitli	 programlar	 aracılığı	 ile	
3D	 görsellerinin	 oluşturulması	 ve	 sistem	 analizlerinin	 yapılması	
ile	sonradan	oluşacak	problemlerin	tespiti	önem	taşır.	Sorunsuz 
bir	uygulama	için	en	önemli	adım	projelendirme	aşamasıdır.

	 By	considering	all	systems,	the	most	important	step	
is	 to	 determine	 realistic	 requirements,	 position	 analysis,	
appropriate	 products,	 compatible	 system	 selection	 and	
details	effect	the	right	position.	

	 It	 is	important	either	to	create	3D	visuals	of	projects	
using	these	programs	or	preperation	of	system	analyzes	to	
determine	possible	problems	would	occur	in	the	future.	Most	
important	 step	 for	 a	 trouble-free	 application	 is	 the	 project	
designing	step.
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SIRA & ÇAĞRI
SİSTEMLERİ

QUEUE & CALL
S Y S T E M S

	 Sıra	yönetim	sistemi,	bankalar	öncelikli	olmak	üzere	sıra	
beklenilen	 her	 birimde	 düzen	 sağlayıcı	 bir	 fonksiyona	 sahiptir.	
Teknolojik	 yeniliklere	 çok	 çabuk	 adapte	 edilebilir	 modüler	 bir	
yapıda	tasarlanmıştır.	PC	ve	dokunmatik	ekranlı	Kiosk	ünitesi	ile	
sıra	 sistemi	 çözümlerimiz,	 salt	 elektronik	 bir	 çözüm	 olmaktan	
çıkıp,	 işletim	 sistemlerinde	 çalışabilen,	 sistemi	 emsallerine	
kıyasla	çok	daha	kapsamlı		ve	geliştirilebilir	hale	gelmiştir.						
	 Günümüzde	 gelişen	 teknoloji	 ile	 birlikte	 kurumlarda	
iletişim	 yöntemleri	 ve	 ihtiyaçları	 da	 farklılık	 göstermiştir.	 Çağrı	
sistemleri,	 en	 yaygın	 ve	 işlevsel	 kullanıldığı	 yer	 olan	 hastanelerde,	
hastaların	odalarından,	banyo	veya	tuvaletlerinden	herhangi	bir	
acil	durumda		hastane	personeline	çağrı	yapabilmesini	ve	gelen	
çağrıya	 cevap	verebilmesine	 olanak	 sağlar,	 böylece	 müdahale	
ve	tepki	süresi	minimuma	düşürülür.
 

	 The	 queue	 management	 system	 has	 an	 order-
providing	 function	 in	 every	 unit	 that	 is	 expected	 to	 have	
queues,	 especially	 in	 banks.	 It	 is	 designed	 in	 a	 modular	
structure	 and	would	 be	 adapted	 to	 technological	 advances	
real	quick.	Our	PC,	touchscreen	Kiosk	unit	and	queue	system	
solutions	 have	 become	 much	 more	 comprehensive	 and	
improved	than	their	counterparts.
	 Today,	 with	 the	 developing	 technology,	 the	
communication	 methods	 and	 needs	 of	 the	 institutions	 have	
also	 changed.	 Call	 systems	 are	 mostly	 and	 actively	 used	 in	
hospitals.	In	hospitals,	call	systems	enables	patients	to	make	
calls	 to	 hospital	 personnel	 from	 their	 rooms,	 toilets	 and	
bathrooms	 or	 to	 answer	 incoming	 calls.	 Thus,	 call	 systems	
minimize	the	intervention	and	response	time.
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AUTOMATION
S Y S T E M S

OTOMASYON
SİSTEMLERİ

	 Otomasyon,	 bir	 işin	 insan	 ile	 makine	 arasında	
paylaşılmasıdır.	 	 Otomasyon	 sistemlerimiz,	 işletme	 ve	
kurum	 genelindeki	 ayrı	 sistemlerin	 birlikte	 çalışmasını,	
bina	 üzerindeki	 tüm	 sistemlerin	 tek	 bir	 ekran	 üzerinden	
izlenmesi,	yönetim	ve	kontrolünü	sağlamaktadır.	Ek	olarak,	
ihtiyaç	 doğrultusunda	 çözüm	 üretimi,	 enerji	 tüketimi	 takibi,	
problem	 oluşmadan	 evvel	 öngörü	 ve	 çözüm	 yetisi	 gibi	
özellikler	taşımaktadır.
   
	 Sistemin	 iOS	 ve	 Android	 telefon	 ve	 tabletler	
üzerinden	 kontrolünü	 sağlayabilir,	 Wi-Fi	 veya	 3G	 ile	
doğrudan	haberleştirebilirsiniz.

	 Automation	 is	 the	 dividence	 of	 a	 work	 between	
human	 and	 machine.	 Our	 automation	 systems	 offers	 working	
of	different	systems	inside	the	buildings	simultaneuosly	and	
monitoring,	 management	 and	 countenance	 of	 all	 systems	
from	a	single	screen.

	 You	can	control	the	system	via	iOS	or	Android	phone	
and	tablets	and	communicate	directly	with	Wi-Fi	or	3G.
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IP TELEFON
ÇÖZÜMLERİ

IP TELEPHONE
S O L U T I O N S

	 İşletmeler	 IP	 Santral	 sistemlerinin,	 katma	 değerli	
uygulamaları	 sayesinde	 değişen	 ve	 gelişen	 ihtiyaçlarını	 en	 etkin	
biçimde	karşılıyor.

	 Ses,	 veri	 ve	 görüntüyü	 tek	 bir	 iletişim	 altyapısında	
birleştiren	IP	telefon	santralleri	ve	iletişim	çözümleri	her	ölçekteki	
işletmeye	 klasik	 haberleşme	 yöntemlerinin	 yanında,	 VoIP,	 fax-
over-IP,	ses	kayıt,	konferans,	görüntülü	görüşme,	sesli	mesajların	
e-mail	ile	iletilmesi,	durum	bilgisi	izleyebilme,	anlık	mesajlaşma,	
uzak	abone	ve	uzak	ofis	iletişimi	gibi	gelişmiş	iletişim	çözümleri	
sunmaktadır.

	 The	 business	 meet	 the	 changing	 and	 developing	
needs	of	the	IP	Switchboard	systems	most	effectively.

	 IP	 telephone	 switchboard	 and	 communications	
solutions	 that	 combine	 voice,	 data	 and	 video	 into	 a	 single	
communications	 infrastructure	 offer	 classical	 communication	
methods	for	every	scale	enterprises.	 In	addition	to	this	they	
also	 provide	 advanced	 communication	 solutions	 such	 as	VoIP,	
fax-over-IP,	 voice	 recording,	 conference,	 video	 calling,	 the	
transmission	of	voice	messages	by	e-mail,	status	information	
tracking,	 instant	 messaging,	 remote	 subscriber	 and	 remote	
office	communication.
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CENTRAL CLOCK, IP TV
SATELLITE SYSTEMS

MERKEZİ SAAT, IP TV
UYDU SİSTEMLERİ

	 The	 central	 clock	 systems	 consist	 of	 a	 main	 center	
clock	and	digital	or	analog	secondary	clock	units	is	depending	
on	it.	Secondary	clocks	can	only	work	when	they	connected	
to	 a	 central	 clock.	The	 center	 clock	 synchronizes	 itself	with	
the	information	when	it	continuously	receives	from	the	GPS	
and	remains	at	the	highest	accuracy.

	 SMATV	 is	 used	 to	 connect	 and	 distribute	 multiple	
satellite	 and	 broadcast	 signals	 to	 all	 TV	 points.	 The	 system	
mainly	 consists	 of	 satellite	 antennas,	 broadcasting	 center	
and	 distribution	 systems.	 In	 areas	 where	 crowded	 places	
and	 television	 users	 are	 excessive,	 building	 and	 house	 are	
connected	to	each	other	on	the	underground	and	it	reaches	
the	end	user	without	the	need	for	any	receiver.

	 Merkezi	 saat	 sistemleri;	 bir	 ana	 merkez	 saat	 ve	 buna	
bağlı	 olarak	 çalışan,	 dijital	 veya	 analog	 tali	 saat	 ünitelerinden	
oluşmaktadır.	 Yan	 saatler,	 sadece	 bir	 merkezi	 saate	 bağlı	
olduğundan	çalışabilir.	Merkezi	saat,	sürekli	olarak	GPS	ile	aldığı	
zaman	bilgisi	 ile	kendini	senkronize	eder	ve	en	yüksek	doğrulukta	
kalır.						
	 SMATV,	 birden	 fazla	 uydu	 ve	 yayın	 sinyalini	 birleşik	
olarak	tüm	TV	noktalarına	zayıflamadan	ulaştırmak	ve	dağıtmak	
için	kullanılır.		Kurulan	sistem	genel	olarak	uydu	antenleri,	yayın	
merkezi	 ve	 dağıtım	 sistemlerinden	 oluşur.	 Özellikle	 kalabalık	
mekanlar	 ve	 televizyon	 kullanıcı	 sayısının	 fazla	 olduğu	 alanlarda,	
bloklar	ve	 konutlar	 birbiriyle	yer	 altından	 bağlanır	ve	 herhangi	 bir	
alıcıya	gerek	kalmadan	son	kullanıcıya	ulaşır.
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EKRAN VE GÖRÜNTÜ
S İ S T E M L E R İ

	 Video	Wall	 Sistemleri,	 birden	 çok	 ekranın	 birleştirilmesiyle	
istenilen	boyutta,	standartların	üzerinde	çözünürlük	ve	görüntü	
kalitesi	 sağlayan	 dev	 ekranlardır.	 Video	 Wall’ları	 oluşturan	
ekranlarda	 olabildiğince	 ince	 kenarlı	 panellerin	 kullanılması,	
oluşabilecek	görüntü	kayıplarının	önüne	geçmektedir.	Özellikle	
AVM,	 Havaalanları,	 Stadyumlar	 ve	 Kontrol	 Odaları	 gibi	 geniş	
alanlarda	kullanılır.							
	 Aynı	 zamanda,	 genellikle	 LCD	 ve	 LED	 ekranların	
birleşimiyle	 oluşturulan	 Video	 Wall’lar,	 içerik	 yönetimi,	
mesajınızın	 etkisi	ve	 algısını	 artırma	 konusunda	 sağlanabilecek	
en	iyi	çözümlerden	birisidir.			
 NEAFOR	 olarak,	 müşterilerimize	 alabilecekleri	 maksimum	
performansı,	 mimarileri	 için	 en	 işlevsel	 tasarımı	 ve	 en	 iyi	 donanımı	
sunmaktayız.
 

	 DNP	 Supernova	 ile,	 aydınlık	 ortamlarda	 projeksiyon	
cihazınızın	 kullanılabilirliğini	 artırabilirsiniz,	 bununla	 birlikte	
supernova,	normal	projeksiyon	perdelerinden	7	kat	daha	fazla	
kontrast	sağlamaktadır.	
  
	 Tercihlerimiz,	 yeni	 jenerasyon	 LCD	 ve	 Dokunmatik	
özel	 toplantı	 salonları	 ekran	 teknolojileri	 ile	yer	 aldığı	 projelerin	
kalitesini	ve	değerini	yükseltir.
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SCREEN & DISPLAY
S Y S T E M S

	 Video	Wall	 screens	 are	 the	 huge	 screens	 formed	 by	 the	
combination	of	multiple	screens	 in	desired	dimensions	and	they	
provide	resolution	and	screen	quality	way	over	the	standarts.	The	
using	 of	 thin-edges	 panels	 in	 the	 screens	 that	 make	 up	video	
walls	prevents	image	loss	that	can	occur.	Especially,	video	walls	
use	in	shopping	malls,	airports,	stadiums	and	control	rooms.
	 At	 the	 same	 time,	video	walls	 formed	 by	 the	 combination	
of	LCD	and	LED	screens	is	one	of	the	best	solutions	for	content	
management,	message	effect	and	to	increase	preception	of	the	
message.
	 As	 NEAFOR,	 we	 offer	 our	 customers	 the	 maximum	
performance	 to	 get	 and	 the	 most	 functional	 design	 and	
equipment	for	their	buildings.

	 With	 DNP	 Supernova,	 you	 can	 increase	 the	 projectors	
usability	 in	 luminous	 areas.	 In	 addition	 to	 this,	 Supernova	
provides	 7	 time	 more	 contrast	 compared	 to	 standart	
projection	screens.

	 Our	 preferences	 increase	 the	 quality	 and	 value	 of	 the	
projects	 with	 new	 generation	 LCD	 and	 Touch	 screen	 custom	
meeting	rooms	display	technologies.		
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	 Evoko	 Liso	 ile	 toplantı	 yapma	 şeklinizi	 kökten	
değiştireceğimiz	için	kendimizle	gurur	duyuyoruz.	Tüm	toplantı	
odalarınız	 için	 dokunmatik	 ekranlı	 çözüm	 sunarak,	 çift	 taraflı	
rezervasyon,	 karışıklık	ve	 kesintiye	 uğramış	 toplantıları	 ortadan	
kaldırır.	 Evoko	 Liso’nun	 amacı,	 tüm	 toplantı	 odalarınızın	 kesinlikle	
etkili	bir	biçimde	kullanılmasını	sağlamak.
   
	 Kullandığınız	 takviminizle	 ya	 da	 parmaklarınızı	 kullanarak,	
doğrudan	 oda	 rezervasyonunu	 her	 zamankinden	 daha	 kolay	 hale	
getirebilirsiniz.	 Kolay	 ve	 anlaşılır	 kullanıcı	 arayüzü	 ile	 tamamen	
yeni	bir	seviyeye	geçiyoruz.	
   
 

	 Evoko	 Minto,	 gelecekteki	 toplantılarınızın	 en	 önemli	
parçası	haline	gelecektir.	Toplantı	esnasında,	bensersiz	bir	ses	
teknolojisi	 sayesinde,	 arka	 plandaki	 gürültüye,	 dikkat	 dağıtan	
şeylere	ve	duyulmayan	yorumlara	Minto	ile	elveda	edeceksiniz.
	 Evoko	 Pusco,	 komple	 bir	 kamusal	 alan	 iletişim	
sistemidir.	 Bir	 üründe	 ihtiyacınız	 olan	 her	 şey.	 Tek	 yapmanız	
gereken	 iki	 kablo	 takmaktır.	 Dijital	 tabela	 için	 gereken	 tüm	
bileşenleri	araştırmanın	ve	yüklemenin	tüm	güçlüğünü	unutun.
	 Evoko	 Groupie,	 herhangi	 bir	 aygıta	 takabileceğiniz	
taşınabilir	 geniş	 açılı	 aydınlatma	 lensidir.	 Mevcut	 kameraya	
kolaylıkla	 yapışır,	 görüş	 alanını	 büyütür	 ve	 aydınlatır.	
Toplantıdaki	 herkesin	 açıkça	 görünür	 hale	 getirilmesini	 sağlar.	
Küçük,	aydınlatıcı	ve	keskin.
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	 Evoko	 Minto	 will	 be	 the	 most	 important	 part	 of	 your	
future	meetings.	Say	goodbye	to	background	noise,	distractions	
and	comments	that	can’t	be	heard	with	Evoko	Minto.
	 Evoko	 Pusco	 is	 a	 complete	 public	 space	 communication	
system.	Everything	you	need	in	one	product.	All	you	have	to	do	
is	plug	in	two	cables.	Forget	all	the	hassle	of	researching	and	
installing	all	components	needed	for	digital	signage.
	 Evoko	 Groupie	 is	 a	 portable	 wide-angle	 illumination	
lens	 that	you	 can	 attach	 to	 any	 device.	 It	 sticks	 easily	 on	 the	
existing	 camera,	 enlarging	 and	 brightening	 up	 the	 field	 of	
view.Making	 everyone	 in	 the	 meeting	 clearly	 visible.	 Small,	
enlightening,		and	sharp.

	 We	 are	 proud	 to	 revolutionize	 the	 way	 you	 meet.	
This	 is	 the	original	 touch-screen	solution	for	all	your	meeting	
rooms.	 No	 more	 double	 bookings,	 confusion	 and	 interrupted	
meetings.	The	 purpose	 of	 Evoko	 Liso	 is	 making	 sure	 all	your	
meeting	rooms	are	being	used	in	a	truly	effective	way.

	 Evoko	Liso	makes	it	easier	than	ever	to	book	a	room	with	
your	 favorite	 digital	 calendar,	 or	 directly	 on	 the	 screen	 using	
your	fingertip.	Now	we	are	taking	the	intuitive	user	interface	to	
a	whole	new	level.
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PLANETARYUM PLANETARIUM

	 Planetaryum	 veya	 gezegen	 evi,	 güneşin,	 yıldızların,	
gezegenlerin	 ve	 diğer	 gök	 cisimlerinin	 yapay	 görüntüsünün	
özel	bir	yansıtıcı	yardımıyla	kubbe	şeklindeki	tavana	yansıtıldığı	
gösteri	 salonlarına	 verilen	 isimdir.	 Bir	 gezegen	 evinin	 başta	
gelen	 en	 büyük	 özelliği	 kubbe	 şeklinde	 ekranı	 ve	 o	 ekran	
üzerine	özel	araçlarla	yansıtılan	gökyüzü,	gökcisimleri	ve	benzeri	
görüntülerdir.	

	 Yeni	nesil	dijital	yansıtıcılar	OpenGL	ve	Silicon	Graphics	
teknolojisi	 sayesinde	 gösteri	yelpazesini	 genişletmiş,	 insanın	 kan	
damarları	 içinde	 yolculuktan,	 Rönesans	 sanatçılarının	 eserlerine	
kadar	 çok	 çeşitli	 konularda	 gösteriler	 sunmaktadır.	 Bu	 açıdan	
bakıldığında	 çağdaş	 bir	 yıldız	 evi	 sanattan	 bilime	 her	 konunun	
sunulabildiği	bir	gösteri	ortamıdır.

	 Planetarium	 is	 a	 show	 room	 in	which	 the	 unnatural	
view	of	the	sun,	stars,	planets	and	the	other	celestial	objects	
are	projected	to	the	dome-shaped	ceiling	with	the	projection.	
The	most	important	feature	of	the	planetarium	is	the	dome-
shaped	 screen	 and	 the	 images	 of	 sky	 and	 celestial	 bodies	
reflected	to	the	screen	with	special	tools.

	 Next	generation	digital	 reflectors	have	expanded	the	
spectrum	of	show	due	to	the	OpenGL	and	Silicon	Graphics	
technologies.	 They	 display	 a	 show	 in	 wide	 range	 of	 topics	
which	 from	 the	 journey	 of	 man	 through	 blood	 vessels	 to	
the	works	 of	 Renaissance	 artists.	 From	 this	 point	 of	view,	 a	
contemporary	 star	 house	 is	 a	 showroom	 where	 all	 things	
from	arts	to	science	can	be	presented.
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Her zaman
 en uzaktakini
         iste!
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VAHDETTİN KÖŞKÜ
VAHDETTIN PAVILION
İSTANBUL

ÇANKAYA KÖŞKÜ
CANKAYA PAVILION

ANKARA

	 Vahdettin	 Köşkünün;	 basın	 toplantı	 odası,	 genel	 anons,	
yangın	 ihbar,	 telefon	 santrali,	 data-switch	 ve	 bariyer	 sistemleri	
ekibimiz	tarafından	kurulup	teslim	edilmiştir.

	 Vahdettin	 Pavilion’s	 press	 meeting	 room,	 general	
announcement,	fire	detection	and	alarm,	telephone	switchboard,	
data-switch	and	barrier	systems	are	setted	up	by	our	company.

Çankaya	köşkünün	CCTV,	yangın	algılama	ve	ihbar	ve	kartlı	geçiş	
sistemleri	şirketimiz	tarafımızdan	kurulmuştur.

Çankaya	Pavilion’s	CCTV,	fire	detection	and	alarm	and	access	
control	system	(via	card)	are	setted	up	by	our	company.	

REFERANSLARIMIZ / REFERANCES
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PURSAKLAR BELEDİYESİ
PURSAKLAR MUNICIPALITY
ANKARA

ANKARA VERGİ DAİRESİ
ANKARA TAX OFFICE
ANKARA

ADALET BAKANLIĞI ADLİYE EK BİNASI
MINISTRY OF JUSTICE BUILDING

ANKARA

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ
KAYSERİ TAX OFFICE

KAYSERİ

	 Pursaklar	Belediyesi’nin	seslendirme,	data-switch,	yapısal	
kablolama,	 konferans	 ,	 sıra	 &	 çağrı	 ve	 geçiş	 kontrol	 sistemlerini	
şirketimiz	üstlenmiştir.

	 Pursaklar	 Municipality’s	 vocalisation,	 data-switch,	
structural	 cabling,	 conference,	 queue&call	 and	 access	 control	
systems	are	setted	up	by	our	company.

	 Ankara	 Vergi	 Dairesi’nin	 CCTV,	 yangın	 algılama,	 ses,	
toplantı	 odaları	 ve	 tv-uydu	 sistemleri	 şirketimiz	 tarafından	
yapılmıştır.

	 Ankara	Tax	Office’s	CCTV,	fire	detection	and	alarm,	sound,	
meeting	 rooms	 and	 TV-Satellite	 systems	 are	 setted	 up	 by	 our	
company.

Adalet	Bakanlığı	Adliye	Ek	Binası’nın	yangın	algılama	ve	alarm,	
anons	ve	seslendirme,	kartlı	geçiş,	tv-uydu,	X-Ray,	bariyer,	data	

sistemleri	ve	yapısal	kablolaması	şirketimiz	tarafından	sağlanmıştır.
   

Ministry	of	Justice,	Courthouse	Annexe’s	fire	detection	and	alarm,	
vocalisation	and	announcement,	access	control(via	card),	TV-

Satelite,	X-Ray,	barrier,	data	systems	and	structural	cabling	are	
setted	up	by	our	company.	

Kayseri	Vergi	Dairesi’nin	CCTV,	yangın	algılama,	tv-uydu,	ses	ve	
konferans	salonu	sistemleri	şirketimiz	tarafından	üstlenilmiştir.

Kayseri	Tax	Office’s	CCTV,	fire	detection	and	alarm,	TV-Satellite,	
sound	and	conference	systems	are	setted	by	our	company.
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ANTALYA HAVALİMANI
ANTALYA AIRPORT
ANTALYA

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NISANTASI UNIVERSITY
İSTANBUL

MALATYA HAVAALANI
MALATYA AIRPORT

MALATYA

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HASAN KALYONCU UNIVERSITY

GAZİANTEP

	 Antalya	 havalimanı	 projesinin	 gerekli	 olan	 zayıf	 akım	
sistemleri;	 CCTV	 ve	 yangın	 ihbar	 sistemleri	 şirketimiz	 tarafından	
üstlenilip	başarılı	bir	şekilde	teslim	edilmiştir.

	 CCTV,	 fire	 detection	 and	 alarm	 system	 and	 other	 low	
current	systems	of	Antalya	Airport	are	setted	up	by	our	company.

	 Nişantaşı	 Üniversitesi’nin	 CCTV,	 bilgilendirme	 ekranları,	
seslendirme,	 toplantı	 odaları	 ve	 konferans	 salonu	 tarafımızdan	
yapılmıştır.

	 Nisantasi	 University’s	 CCTV,	 information	 screen,	
vocalisation,	 meeting	 rooms	 and	 conference	 systems	 are	 setted	
up	by	our	company.

	 Malatya	Havaalanı’nın	yangın	algılama	sistemi	şirketimiz	
tarafından	sağlanmıştır.

	 Malatya	Airport’s	fire	detection	and	alarm	system	is	setted	
up	by	our	company.

	 Hasan	Kalyoncu	Üniversitesi’nin	yangın	algılama	ve	kartlı	
geçiş	sistemleri	şirketimizce	üstlenilmiştir.

	 Hasan	Kalyoncu	University’s	fire	detection	and	alarm	and	
access	control(via	card)	systems	are	setted	up	by	our	company.
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TÜRK TELEKOM AR-GE BİNASI
TURK TELEKOM R&D BUILDING
ANKARA

İLLER BANKASI 17. BÖLGE
IL BANK, 17th DISTRICT
TÜRKİYE

TÜRK TELEKOM GENEL MERKEZİ
TURK TELEKOM GENERAL CENTER

ANKARA

GE MARMARA
GE MARMARA

İSTANBUL

	 Türk	 Telekom	 Ar-Ge	 Binası’nın	 yangın	 algılama	 ve	 data	
sistemleri	 aynı	 zamanda	 yapısal	 kablolama	 hizmeti	 şirketimiz	
tarafından	sağlanmıştır.

	 Turk	 Telekom	 R&D	 Building’s	 fire	 detection	 and	 alarm,	
data	and	structural	cabling	systems	are	setted	up	by	our	company.

	 Türkiye	 genelindeki	 İller	 Bankası	 bölge	 müdürlüklerinin	
lokal	 data	 altyapıları	 bina	 içerisinde	 oluşturulan	 kenar	 dağıtım	
kabinleri	 ve	 merkez	 bilgi	 işlem	 ile	 olan	 bağlantıları,	 test	 ve	
etiketlemeri,	devreye	alma	işlemleri	yapılmıştır.

	 17th	District,	Il	Bank’s	local	subfrastructure	and	information	
processing	center	systems	are	setted	up	by	our	company.

Türk	Telekom	Genel	Merkezi’nin	konferans	salonu	sistemleri	
tarafımızdan	yapılmıştır.

Turk	Telekom	General	Center’s	conference	system	is	setted	up	by	
our	company.

GE	Marmara’nın	toplantı	odası	sistemleri	şirketimiz	tarafından	
üstlenilmiştir.

	 GE	Marmara’s	meeting	room	system	is	setted	up	by	our	
company.

33



www.neafor.com.tr

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
VAN-ŞANLIURFA

5. LEVENT CAMİİ
5th LEVENTMOSQUE
İSTANBUL

TÜRKİYE GENELİ TRAFO MERKEZLERİ
TRANSFORMER STATIONS

TURKEY

ESENBOĞA HAVAALANI CAMİİ
ESENBOĞA AIRPORT MOSQUE

ANKARA

	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığına	 bağlı	 okullarda	 bilgisayar	
laboratuvarı	oluşturulması	projesinde	Van’da	ve	Şanlıurfa’da	32’şer	
adet	okulun	Data,UPS	ve	Enerji	işleri	yapılmıştır.

	 Data,	 UPS	 and	 power	 works	 of	 64	 schools	 	 in	 Van	 and	
Sanliurfa	setted	up	by	our	company.

	 5.Levent	 camii’nin	 CCTV,	 profesyonel	 ses,	 data,	 yangın	
algılama,	 konferans	 salonu,	 akustik	 ve	 aydınlatma	 sistemleri	
şirketimiz	tarafından	yapılmıştır.

	 5th	Levent	Mosque’s	CCTV,	professional	sound,	data,	fire	
detection	and	alarm,	conference,	acoustic	and	luminary	systems	
are	setted	up	by	our	company.

Trafo	Merkezleri’nin	CCTV,	çevre	güvenliği	ve	video	analiz	yazılımı,	
PIR	dedektör	sistemleri	şirketimizce	yapılmıştır.

Several	Transformer	Station’s	CCTV,	perimeter	security	and	video	
process	software	and	PIR	detector	systems	are	setted	up	by	our	

company.

Esenboğa	Havaalanı	Camii’nin	profesyonel	seslendirme	ve	
aydınlatma	sistemleri	şirketimiz	tarafından	üstlenilmiştir.

	 Esenboga	Airport	Mosque’s	professional	vocalisation	and	
luminary	systems	are	setted	by	our	company.

34



www.neafor.com.tr

REDBULL TÜRKİYE
REDBULL TURKEY
İSTANBUL

ONE TOWER ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ONE TOWER SHOPPING MALL
ANKARA

ANKAPARK
ANKAPARK

ANKARA

ATLANTİS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ATLANTIS SHOPPING MALL

ANKARA

	 Redbull	 Türkiye’nin	 toplantı	 odaları	 ve	 ses-görüntü	
sistemleri	şirketimiz	tarfından	yapılmıştır.

	 Redbull	 Turkey’s	 meeting	 rooms	 and	 sound-display	
systems	are	setted	up	by	our	company.

	 One	 Tower	 alışveriş	 merkezinin	 CCTV	 sistemi	 şirketimiz	
tarafından	şağlanmıştır.

	 One	Tower	Shopping	Mall’s	CCTV	system	is	setted	up	by	
our	company.

ANKAPARK’ın	CCTV,	yapısal	kablolama,	profesyonel	seslendirme	
ve	data-network	sistemleri	tarafımızdan	yapılmıştır.

ANKAPARK’s	CCTV,	structural	cabling,	professional	vocalisation	
and	data-network	systems	are	setted	up	by	our	company.

Atlantis	AVM’nin	CCTV,	yangın	algılama	ve	geçiş	kontrol	sistemleri	
şirketimiz	tarafından	kurulup	teslim	edilmiştir.

Atlantis	Shopping	Mall’s	CCTV,	fire	detection	and	alarm	and	
access	control	systems	are	setted	up	by	our	company.
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BURJ BULAYLA
BURJ BULAYLA
LIBYA

HYATT REGENCY DUSANBE
HYATT REGENCY DUSANBE
TACİKİSTAN

TÜRKMENİSTAN TİYATRO SALONU
TURKMENISTAN THEATER HALL

TÜRKMENİSTAN

TICON
TICON
LIBYA

	 Burj	 Bulayla	 binasının	 CCTV,	 seslendirme	 ve	 geçiş	
sistemleri	yapılmıştır.

	 Burj	 Bulayla’s	 CCTV,	 announcement	 and	 access	 control	
systems	are	setted	up.

	 Hyatt	 Regency	 binasının	 CCTV,	 seslendirme	 ve	 anons,	
yangın	alarm	sistemleri	yapılmıştır.
 
	 Hyatt	 Regency’s	 CCTV,	 vocalisation	 and	 announcement	
and	fire	detection	and	alarm	systems	are	setted	up.

	 Tiyatro	salonunun	ses	akustiği,	sahne	ışıklandırması,	
otomasyon	ve	profesyonel	seslendirme	sistemleri	yapılmıştır.

	 Turkmenistan	Theater	Hall’s	acoustic,	stage	luminary,	
automation	and	professional	vocalisation	systems	are	setted	up.

	 TICON	Libya’nın	konferans	salonu	ve	profesyonel	ses	
sistemleri	yapılmıştır.

	 TICON’s	conference	and	professional	sound	systems	
are	setted	up.
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