
NVR Record-Tracking System 
Regulation-compliant system for school vehicles, service vehicles and logistics companies. With IP and AHD
camera inputs, it offers the opportunity to record to the hard disk and to be watched from near and far. It
can also be tracked at its location on the GNSS module.

Seat Sensor System 
It is a system that detects when students are sitting on the seat and informs the driver through the screen.
Each seat has a sensor, a wireless module to transfer the data received from the sensor, and a screen
specially designed for this system.

Electronic Circuit Design, Software and Production 
Electronic cards, which we design in-house, become products by completing the SMD and THT strings after
they are produced. With the software development, the products ready for the end user are delivered to
you.

MOBILE NVR-VEHICLE TRACKER 
Service and system system of school vehicles, vehicle and logistics companies. It provides fleet tracking
with both memory logging and tracking tracking. Location tracker always stay online with Wifi Router
feature.

Modern Vehicle Modification/Mohterboard 
Developed motherboard for VIP vehicles, caravans and vehicle modification. Besides providing
wifi/bluetooth control, it can also be used as a Wifi Router. Thanks to IOS/Android App control, all control is
provided while traveling with remote access and touch screen in the vehicle. Thanks to its easy setup and
customizable menu, desired options can be added for VIP conversion. With the ignition control, burglar
alarm and sensor reading on the vehicle, it can give a warning sound and notification in cases requested
by the user. Canbus has RS485 ports. On a single screen; security camera, WiFi, GPS, vehicle sensors, lighting
control can be provided. It provides driver analysis and road safety thanks to ADAS systems that we
developed in an integrated way.

Mold Design and Production 
We carry out our mold designs with our experienced staff in the sector, by complying with the mold
specifications of our domestic and foreign customers 100%.
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Firma Hakkında
 
About Company

Kurulumu 1973 yılına dayanan firmamız; araç
takip sistemleri, koltuk kontrol sistemleri gibi
otomotiv sektöründe ki AR-GE projelerini Paü-
Teknokent bünyesinde yürütmektedir. Ar-Ge, Ür-
Ge ve inovasyona önem veren yenilikçi yapımız
ile teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünler
üretmek için çalışırken kalite ve müşteri
memnuniyetinden ödün vermiyoruz. Kendi
ürünlerimizin üretimi dışında otomotiv yedek
parça, teknoloji firmaları, medikal firmaları gibi
sektörlere de kalıp ve ürün imalatı ile birlikte
uzaktan sera, tarla kontrol ve kumanda sistemleri
yapmaktayız. Denizli merkezde 3.300 m2 kapalı
alanda faaliyet göstermekte olup, Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere 35 ülkeye ihracat
yapmaktayız. Karaca iştiraki 'KARTECH GMBH.' Adı
geçen firmamız Almanya Düsseldorf'ta, Ar-Ge ve
tasarım ofisimiz ise Denizli Teknokent'te
bulunmaktadır. Tescilli MCAR ve VECCA
markalarımız ile 26 ülkede 1500 civarında referans
ürün ile hizmet vermekteyiz. Her yıl İstanbul,
Frankfurt, Paris, Brüksel, Moskova, Dubai gibi yurtiçi
ve yurtdışı fuarlarda firmamızı ve ülkemizi temsil
etmekteyiz.

Our company was founded in 1973; It carries out
R&D projects in the automotive sector such as
vehicle tracking systems and seat control
systems within PaüTeknokent. With our innovative
structure that gives importance to R&D, P&D and
innovation, we do not compromise on quality and
customer satisfaction while working to produce
technology-oriented and high valueadded
products. Apart from our own industrial
production, we also produce molds and products
for automotive spare parts, technology
manufacturers and medical sectors, as well as
remote greenhouse, control and control systems.
We operate in a closed area of 3.300 m2 in the
center of Denizli, and we export to 35 countries,
especially European countries. Karaca subsidiary
'KARTECH GMBH.' The aforementioned company is
located in Düsseldorf, Germany, and our R&D and
design office is located in Denizli Teknokent. With
our registered MCAR and VECCA brands, we
provide service with around 1500 reference
products in 26 countries. Every year, we represent
our company and our country in domestic and
international fairs such as Istanbul, Frankfurt, Paris,
Brussels, Moscow, Dubai.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

NVR Kamera Kayıt ve Takip Sistemi 
Okul taşıtları, servis araçları ve lojistik firmaları için
yönetmeliğe uygun takip sistemi. IP ve AHD kamera
girişleri ile hem sabit disk üzerine kayıt yapabilme
hem de anlık uzaktan izlenebilme kabiliyeti sunar.
Ayrıca üzerinde bulunan GNSS modül sayesinde
aracın anlık konumu izlenebilir.

Koltuk Sensör Sistemi 
Öğrencilerin koltukta oturduğunu algılayan ve
şoföre ekran aracılığıyla bilgi veren sistemdir. Her
koltukta birer sensör, sensörden alınan veriyi
aktarmak için kablosuz modül ve bu sistem için özel
olarak tasarlanmış bir ekran mevcuttur.

Elektronik Devre Tasarım, Yazılım ve Üretimi 
Tasarımını kendi bünyemizde yaptığımız elektronik
kartlar, üretildikten sonra yine bünyemizde SMD ve
THT dizgisi tamamlanarak ürün haline gelir. Yazılım
geliştirmesiyle beraber son kullanıcı için hazır olan
ürünler tarafınıza teslim edilir.

www.vecca.com

Firma Ürünleri
 
Company Products

MOBİL NVR-ARAÇ TAKİP CİHAZI 
Okul taşıtları, servis araçları ve lojistik firmaları'nın
kullanabileceği güvenlik ve takip sistemi. Hem
hafızaya kayıt hem anlık izleme yeteneği ile filo
takibini sağlar. Konum takip sensörü, Wifi Router
özelliği ile her zaman online kalır.

Modern Araç Dönüşümü/Anakartı 
VIP araçlar, karavanlar ve araç modifikasyonu için
geliştirilmiş anakart. Wifi/bluetooth kontrolü
sağlamanın yanı sıra Wifi Router olarak da
kullanılabilir. IOS/Android App kontrolü sayesinde
araç içinde uzaktan erişim ve dokunmatik ekran ile
seyahat ederken tüm kontrol sağlanır. Kolay
kurulum ve özelleştirilebilir menü sayesinde VIP
dönüşümü için istenilen seçenekler eklenebilir. Araç
üzerinde kontak kontrolü, hırsız alarmı ve sensör
okuması ile kullanıcı tarafından talep edilen
durumlarda uyarı sesi ve bildirim verebilmektedir. Canbus, RS485 bağlantı noktalarına sahiptir. Tek
ekranda; güvenlik kamerası, WiFi, GPS, araç sensörleri, aydınlatma kontrolü sağlanabilmektedir.
Kendinde entegre olabilen şekilde geliştirdiğimiz ADAS sistemleri sayesinde sürücü analizi ve yol
güvenliği sağlar.

Kalıp Tasarımı ve Üretimi 
Sektörde deneyimli personellerimiz ile kalıp
tasarımlarımızı yerli ve yabancı müşterilerimizin
kalıp şartnamelerine %100 uyum sağlayarak kendi
bünyemizde gerçekleştirmekteyiz
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