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TE Connectivity, performance materials alanında sunduğu ürünleri genişletmek için Kemtron Ltd. 

şirketini satın aldı 
   

TE, elektromanyetik parazit (EMI) ve radyo frekansı paraziti (RFI) korumasındaki yetenekleri geliştirir 
 

 
HARRISBURG, Pennsylvania – 25 Nisan 2022 –Bağlantı ve sensörlerde dünya lideri olan TE 
Connectivity (TE), bugün lider EMI/RFI koruma, çevresel sızdırmazlık, conta ve bileşen sağlayıcısı, 
Birleşik Krallık merkezli bir şirket olan Kemtron Ltd (yan kuruluşu Kemtron Sarl dahil).'nin satın alımını 
tamamladı.   
 
 
TE'nin mühendislik uzmanlığı ve ısı büzüşmeli boru tesisatı üretimi ile Kemtron Ltd.'nin satın alınması, 
aşırı sıcaklıklara, zorlu ortamlara ve radyo frekanslarına maruz kalan hassas elektronikler üreten 
müşteriler için TE'nin yeteneklerini ve tasarım çözümlerini daha da güçlendiriyor.   
 
TE'nin Performance Materials iş kolunun başkanı ve genel müdürü Nick Jones, "Kemtron Ltd.'yi TE'de 
ağırlamaktan heyecan duyuyorum" diyor. " TE 'nin ısı büzüşmeli boru tesisatı, üretim ölçeği ve dağıtım 
alanındaki uzmanlığını Kemtron Ltd.'nin kalite ve pazar lideri EMI/RFI çözümleri sunma konusundaki 
itibarı ile bir araya getirerek, müşterilerimize sunduğumuz değeri önemli ölçüde artırabiliriz. Gelişmiş 
malzeme bilimi ve mühendislik kapasitelerimizin genişlemesi, bu kritik koruma ve sızdırmazlık 
pazarlarında büyümeye yönelik stratejik vizyonumuzda önemli bir kilometre taşı niteliğinde."  
 
  
TE CONNECTIVITY HAKKINDA  
TE Connectivity daha güvenli, sürdürülebilir, üretken ve bağlantılı bir gelecek yaratan küresel bir 
endüstriyel teknoloji lideridir. En zorlu ortamlarda kanıtlanmış çok çeşitli bağlantı ve sensör çözümlerimiz; 
taşıma, endüstriyel uygulamalar, tıbbi teknoloji, enerji, veri iletişimi ve ev alanında gelişmelere olanak 
sağlar. 8.000'den fazla mühendis dahil olmak üzere yaklaşık 85.000 çalışanı ve yaklaşık 140 ülkedeki 
müşterileri ile birlikte çalışan TE, HER BAĞLANTININ ÖNEMLİ (EVERY CONNECTION COUNTS) 
olmasını sağlar. Daha fazla bilgi için: www.te.com ve LinkedIn, Facebook, WeChat ve Twitter.  
 
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) ve EVERY CONNECTION COUNTS, TE Connectivity Ltd. 
şirketler ailesine ait veya lisanslı ticari markalardır. Diğer ürün ve/veya şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari 
markaları olabilir. 
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http://www.te.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=426846562&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fte-connectivity%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=44454364&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteconnectivity%2F&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1785355066&u=http%3A%2F%2Fwww.te.com.cn%2Fchn-zh%2Fpolicies-agreements%2Fwechat.html&a=WeChat
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1759268879&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTEConnectivity%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&a=Twitter
e-posta:Joey.shevlin@te.com
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