
            
            
            

Marka No    :    2004 09351 -  Ticaret 
            
                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  : ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. 60/ Ataşehir İstanbul

Emtiası           : 07 , 08 , 09 , 11 , 21 
İlişiktedir.

            

İşbu Marka ilk defa 06/04/2004 tarihinde tescil edilmiş
olup, 06/04/2014 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2004/09351
Bilim, laboratuvar, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, elektrik, fotografçılık, sinemacılık, sanayi ve optik alanlarında ölçme ve

değerlendirme  için kullanılan aletler ve  cihazlar;  malzeme test alet ve cihazları: Barometreler, ampermetreler (akım ölçer), gaz test

edici cihazlar, kayar kalınlık ölçerler, nem ölçme aleti, termometreler (hava ısısı ölçücüler), voltmetreler,  mikroskoplar, büyüteçler,

teleskoplar, periskoplar...

Laboratuvarlarda kullanılan  malzemeler (deney tüpleri, ölçekli özel kaplar vb.), laboratuvar deney fırınları ve özel mobilyalar..

Işıklı reklam panoları, skorbordlar, ışıklı kayar yazı panoları...

Haberleşme cihazları hariç ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu)  için cihazlar:

Radyolar, televizyonlar, videolar,  kameralar, audio cihazları ve parçaları, televizyon alıcıları için ilave cihaz olarak eğlence cihazları,

sinematoğrafik cihazlar,  uzaktan kumanda aletleri, kulaklıklar, hoparlörler, megafonlar, diyafonlar, interkomlar, resim ve dia

projeksiyon cihazları...

Veri işlem cihazları: Bilgisayarlar, bilgisayar yazılım  ve donanımları; yazıcılar, laser yazıcılar, tarayıcılar (scannerler), yazarkasalar

(kaydedici kasalar), hesap makinaları, barkod okuyucular ve bunların parçaları ile aksesuarları; araçlar için yön tayin (navigasyon)

cihazları [araç sürücü mahallinin panelindeki bilgisayarlar] ...

Manyetik ve optik kayıt taşıyıcılar:  Plaklar, kasetler, diskler, disketler,  CD'ler, çekilmiş sinema filmleri. ..

Her türlü fotoğraf makinaları, fotoğraf makinaları için parçalar ve aksesuarlar, büyültme cihazları ( agrandizörler)...

Pozlanmış filmler: Çekime hazır  sinema filmleri, fotoğraf filmleri, röntgen filmleri...

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları...

Uzaktan ateşleme için elektrikli cihazlar,

Para, jeton  veya kartla çalışan cihazlar ve bunlar için mekanizmalar: Otomatik satış makinaları,  otomatik  resim çekme makinaları,

bilet otomatları, tartı otomatları, nakit para çekme makinaları ...

Makine ve cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar: Yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler,  yongalar (çipler), fotoseller,

diyotlar, transistörler, devre kartları,  kristal osilatörler, kapasitörler (kondansatör),  ara yüz devreleri, geciktirme hatları, sıvı

kristal göstergeleri, hibrit devreler, termistörler (ısı algılayıcı), çeviriciler (konverterler), manyetik kafalar, manyetik saptırıcılar...

Haberleşme cihazları: Telefonlar,  fakslar, telefakslar, teleksler, telgraf makinaları,  telsizler,  telefon santralleri  ...

Elektrikli kopyalama  ve  çoğaltma makinaları, fotokopi  makinaları, ozalit makinaları....

Sayaçlar: Elektrik sayaçları, su sayaçları, gaz sayaçları, servis istasyonları için benzin pompaları (otomatik), parkmetreler, zaman

üreticiler (timerler), yumurta pişirme zamanlayıcıları( timer, kum saati)...

Elektronik veya manyetik kartlar: Telefon kartları, bankacılıkta kullanılan kartlar, otomatik açma-kapama kartları, sayaçlar için

elektronik kartlar, elektronik biletler...

Tartma alet ve cihazları: Teraziler, basküller, kantarlar...

Dedektörler,  görüntüleme cihazları, tıbbi amaçlı olmayan röntgen cihazları, sınai amaçlı radyolojik cihazlar (x-ray)...

Can kurtarıcı ve koruyucu donanımlar: Can yelekleri, can simitleri, yüzme kollukları, dalgıçlar için solunum cihazları, dalgıç

giysileri, dalgıç gözlükleri;  emniyet kemerleri, emniyet ağları;  koruyucu giysiler, eldivenler, gözlükler ve başlıklar (kasklar); işaret

düdükleri ve fenerleri, işaret şamandıraları...

Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları... 

Elektrik malzemeleri: Fişler, prizler, buatlar, vavyenler, anahtarlar, şalterler, devre kesiciler ve ayırıcılar, sigortalar, balastlar,

starterler, elektrik panoları, asansör kumanda panoları, klemensler (bağlantı parçası), elektrikte kullanılan borular, kablo kanalları,

butonlar, rezistanslar, elektrik ve elektronikte kullanılan bağlantı elemanları yani  konnektörler ve soketler;  kuvvetli alan tekniği

için, yani elektrik iletim, dönüşüm, yükleme, ayarlama, sevk ve idare için araç ve cihazlar, adaptörler, şarj cihazları...

Elektrikli ziller, taşıt alarmları hariç alarmlar, sirenler...

Kablolar, teller : Elektrik, elektronikte ve telefon hatlarında  kullanılan her türlü kablolar ve teller, optik elyaf, fiber optik kablolar...

Güç kaynakları: Aküler, güneş pilleri,  piller, bataryalar, kesintisiz güç kaynakları...

Ütüler; elektrikli ve buharlı ütüler,  pres ütüler...

Taşıtlar için göstergeler: Hız, yağ, yakıt ve hararet göstergeleri, takometreler, taksimetreler...

Rot balans ayar cihazları...

Araçlar için arıza uyarı üçgenleri (reflektör üçgenler), ışıklı ve mekanik yol işaretleri, elektrikli-elektronik veya mekanik olarak

çalışan trafik sinyalizasyon teçhizatı, kavşak kontrol cihazları, flaşörler...

İtfaiye araçları, yangın söndürme aletleri ve cihazları...

Elektrikli kaynak makinaları için aparatlar; elektrikli punta kaynak  ve  lehim makinaları için havyalar, şalomalar, kaynak

elektrodları...

Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar...

Paratönerler, parafudrlar (topraklama levhaları),

Gönyeler, su terazileri, şerit metreler, kırık metreler, mezuralar, şaküller...

Dozaj ayarlayıcılar,

Elektrikli saç kıvırıcıları, bigudiler...

Sinek ve haşeratı kovucu  veya yok edici elektrikli cihazlar...

Binalar için otomatik kapılar, otomatik turnikeler, elektrikli veya elektronik kapı açma- kapama tertibatı ...

Bilimsel amaçlı uydular,



Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar

Bilgisayarlar ve televizyonlar için ekran filtreleri.

Araç kapıları için uzaktan kumanda açma-kapama mekanizmaları,

Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar...

Kulak tıkaçları,

Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri): Lambalar, ampuller, ışıldaklar, fenerler, avizeler,

lamba camları, lamba duyları, taşıtlar için aydınlatma ve sinyal lambaları (ampuller), farlar, stop lambaları, sinyal ve park lambaları

için camlar, araç reflektörleri, reflektör lambaları..

Isıtma ve  buhar üretme tesisatı için cihazlar: Isıtma tesisatı parçası olan sobalar, kalorifer ve doğalgaz tesisatları için kazanlar

(boylerler), buhar kazanları, eşanjörler, brülörler, kat kaloriferi cihazları, kat kaloriferi olarak da kullanılabilen şofbenler, şofbenler,

 radyatörler, ısı pompaları, elektrikli su kazanları, güneş enerjisi kollektörleri ve cihazları ...

Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve  elektrikli sobalar, kuzineler...

Klimatizasyon ve havalandırma cihazları: Klimalar, fanlar (hava üfleyici), vantilatörler,  taşıtlar için olanlar da dahil

airconditionlar; mekanlar için havayı dezenfekte edici ve temizleyici aletler, cihazlar ve bunların parçaları ile aksesuarları....

Soğutucular: Buzdolapları, derin dondurucular, buz kutuları, buz makinaları ve cihazları ...

Pişirmede ve  kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makinalar ve cihazlar: Tost makinaları, ekmek kızartma

makinaları, fritözler, ızgaralar, griller, fırınlar, ocaklar, mısır patlatıcılar, otoklavlar, kahve ve çay pişirme makinaları, su

kaynatıcılar (kettle) ve bunlara ait parçalar...

Duş için küvetler, bideler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler,  hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler

ve yapı elemanları...

Su ve gaz tesisatları için musluklar, ısıtma tesisatının parçası olan termostatik valfler, tanklar için seviye kontrol valfleri,

dedantörler (regülatörler); otomatik sulama teçhizatı için fıskiyeler, duşlar için ahizeler ve spiraller, sıhhi tesisat parçası olan

borular, zirai amaçlı  sulama  makinaları..

Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı...

Elektrikli saç kurutma makinaları, fön makinaları, el kurutma makinaları, cilt nemlendirici cihazlar, solaryum cihazları...

Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak

su torbaları (termoforlar)...

Mutfakta kullanılan çakmaklar, ısıtma ve pişirme aletlerinin parçaları olan çakmaklar...

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları,

Sanayi tipi fırınlar,

Sanayi tipi kurutma tesisatı,

Sanayi tipi  soğutma tesisatı, soğutma kuleleri, soğuk hava depoları,

Sınai amaçlar için  toz giderme donanımları,  toz  toplama  donanımları,

Nükleer  reaktörler,

Akkorlu bekler, asetilen bekleri ve üreteçleri,

Pastörize ve sterilize edici makinalar,

Çamaşır kurutma makinaları.

Demir ergitme ocakları..

Bu sınıfa dahil eşyalar için yakıt tasarruf cihazları,

Bu sınıfa dahil olup evlerde kullanılan cihazların filtreleri, sınai donanımların parçaları olan filtreler.

Araç camları için buz çözücü ısıtma cihazları...


