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Idea4T Test Sistemleri ve Ekipmanları ve MpiCON Çok Amaçlı Endüstri-
yel Kontrolcü: Validasyon, kalibrasyon & kalite alanlarında terzi usulü ve 
entegre test çözümleri, çok amaçlı endüstriyel kontrol donanım ve yazılımı, 
ek yardımcı ünitelerle birlikte anahtar teslimi olarak tasarlanır ve üretilir.

İnovatif mühendislik yaklaşımı

Sanayinin test merkezi

Kendi bünyesinde 
tamamen yerli 

tasarım ve yazılımla 
geliştirilmiş sistemleri 

ile yerli sanayinin 
yüksek teknolojili 

AR-GE ve üretim test 
sistemleri ihtiyaçlarını 

karşılayan emTEST, 
yüksek teknolojinin 

yurt içinde temin 
edilebilmesini 

amaçlıyor.

emTEST, savunma, otomotiv ve 
raylı taşımacılık sanayinde AR-GE, 
üretim ve kalite süreçlerinde orta-
ya çıkan temel tasarım doğrulama 
ve onay test ve ölçüm ihtiyaçla-
rına yönelik optimize ve entegre 
çözümler sunuyor. Özellikle çevre-
sel testler, askeri standart test-
leri, güç ve güç aktarma sistem 
testleri, araçlarda yapısal dayanım 
ve ömür testleri, yapısal ve hava 
taşınımlı titreşim ve akustik test-
leri, otomotiv test mühendisliğine 
yönelik özelleştirilmiş test çözüm-
leri konusunda çeyrek asırı aşkın 
uzmanlık ve bilgi birikimine sahip 
olan emTEST, hem özgün mü-
hendislik deneyimiyle geliştirdiği 
sistem ve kontrol teknolojisi, hem 
de kurduğu uluslararası iş birlikle-
rinden elde ettiği sinerji ile müşteri 
ihtiyaçlarını en üst seviyede karşı-
layacak çözümler üretiyor.

Test mühendisliği
emTEST, deneyimli uzman ekibi, 
inovatif mühendislik yaklaşımı, 
esnek ve yaratıcı çözümleri ile 
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda 
çok uluslu firmalar, askeri ve 
kamu kuruluşlarına katma değer 
sağlıyor. Müşterilerine yüksek 
verimlilikte, fayda odaklı ve 
yenilikçi teknik çözümler sunma 
misyonuyla hareket eden fir-
ma, test mühendisliği alanında 
Türkiye’de ve uluslararası arenada 

sürdürülebilir çözüm ortağı olmayı 
hedefliyor. Proje yönetimi, konsept, 
tasarım, üretim, işletmeye alma, 
eğitim, dökümantasyon, servis ve 
bakım yeteneklerini bünyesinde 
barındıran emTEST ekibinde, 25 
yıldan fazla bir süredir sektöründe 
faaliyet gösteren deneyimli uzman 
mühendis ve kalifiye teknik ele-
manları yer alıyor.

Özel terzi işi
emTEST, yurt dışı iş ortakları-
nın yanı sıra kendi ürünlerini 
de müşterilerine sunuyor. Kendi 
markalarından ilki olan Idea4T, uy-
gulamaya özel terzi işi validasyon, 
kalibrasyon ve kalite test sistemle-
ri üretiyor. 
Firma, kendi bünyesinde tama-
men yerli tasarım ve yazılımla 
geliştirilmiş sistemleriyle yüksek 
teknolojili AR-GE ve üretim test 
sistemleri ihtiyaçlarını karşılıyor. 
İkinci markası MpiCON ise çok 
fonksiyonlu endüstriyel kontrolör 
ve kontrol yazılımı gerçekleştiri-
yor. Birçok test ve uygulama ile 
çalışmaya uygun olan MpiCON’un 
genel amaçlı ve Pro+ olmak üzere 
iki modeli bulunuyor. Savunma, 
OEM, otomotiv ve raylı taşımacılık 
sektörlerine çözüm sağlıyor. Firma, 
her iki markası ile Türkiye’yi yüksek 
teknoloji ürün geliştirme alanında 
dünya pazarında temsil ediyor.


