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ARMORED
MODULAR
UNITS

70’i aşkın ülkeye üretim ve hizmet 
ulaştıran, büyük inşaat ve altyapı 
projelerinin başlangıcında yer alan Vekon, 
saldırılara açık ve can güvenliği riski 
taşıyan bölgelere özel Zırhlı Modüler 
Üniteler üretmektedir.

Prefabrike yapı sektöründe uzun yıllardır 
hizmet veren ve yer aldığı projelerle büyük 
başarılara imza atan Vekon, bu deneyim ve 
başarısını üst düzey teknolojik altyapıyla 
birleştirerek Zırhlı Modüler Ünite 
üretiminde de çözüm ortaklarına eşsiz 
avantajlara sahip ürünler sunar.

Zırhlı Modüler Ünite üretiminde Avrupa 
Standartlarını esas alan Vekon; bu alanda 
yaptığı AR-GE çalışmalarıyla da ürün ve 
hizmet kalitesini sürekli geliştirmekte ve 
çözüm ortaklarına can güvenliği gibi hayati 
önem taşıyan bir konuda gerekli tüm 
desteği sağlamaktadır.

Vekon desteğiyle dünya şimdi daha 
güvenli!

VEKON’LA
DÜNYA DAHA
GÜVENLİ!

Offering goods and services in over 70 
countries and collaborating in the initial 
stages of large structure and infrastructure 
projects, Vekon produces specialized 
armored modular units for use in locations 
vulnerable to attacks with high risk of loss 
of life.

Vekon has been operating in the 
prefabricated structure industry for many 
years and has achieved great success 
with the projects it has participated in. It 
combines its success and experience with 
advanced technology and provides 
manufactured armored modular unit 
products with unique advantages to its 
solution partners. 

Vekon complies with European standards 
on armored modular unit production and 
continuously improves the quality of its 
products and services through research 
and development, all the while providing 
all necessary support in an area of vital 
importance — personal safety.

The world is a safer place with Vekon!

THE WORLD IS 
SAFER WITH 
VEKON!

Saldırıya açık bölgelerde tehditlerden korunmak 
amacıyla kullanılan Zırhlı Modüler Üniteler, daha 
çok güvenlik kulübesi ya da karakol amaçlı 
olarak kullanılan kabinler ve konteynerlerden 
oluşmaktadır.

Zırhlı Modüler Üniteler; askeri binalar, elçilikler, 
konsolosluklar, banka merkezleri, karakollar, 
polis merkezleri, uluslararası toplantı merkezleri, 
özel sektör ve devlet kurumları gibi birimlerde 
içeride bulunan personelin can güvenliğini ve 
rahat bir ortamda çalışmasını sağlamak 
amacıyla tercih edilmektedir.

Bununla birlikte; yine saldırıya açık bölgelerde 
gerçekleştirilen inşaat projelerinde yer alan işçi 
kamplarında, benzer bölgelerde yer alan askeri 
kamplarda, petrol ve maden kamplarında da 
zırhlı konteynerlerin birleşimlerinden oluşan 
yatakhane, yemekhane, ofis gibi binalar 
yapılmaktadır.

Zırhlı Modüler Ünitelerin yukarıda sayılan 
kullanım amaçlarına ve kullanılacağı alanın 
tehdit seviyelerine uygun olarak donanımları,
iç dizaynları ve güvenlik standartları 
değişmektedir. Özellikle yerleşim bölgelerinden 
uzak alanlarda kullanılan zırhlı modüler üniteler; 
güneş paneli, yakıt pili ve lityum iyon pili 
eklemeleri ile enerjiden bağımsız olarak da 
kullanılabilmektedir.

VEKON
GÜVENCESİNE SAHİP
ZIRHLI MODÜLER
ÜNİTELER

Armored modular units are used for protection 
against threats in areas vulnerable to attack. 
They are most frequently cabins or containers 
that function as security posts or police stations.

Buyers prefer armored modular units to ensure 
the safety of their personnel knowing that they 
facilitate a comfortable working environment in 
military buildings, diplomatic and consular 
premises, bank headquarters, police stations, 
international conference centers, and private 
sector and government buildings.

Armored container modules are also used to 
build workers' camps in construction projects, 
military barracks, oil and mining sites in areas 
vulnerable to attack to construct dormitories, 
mess halls and offices.

Hardware, internal design, and safety standards 
of armored modular units vary according to 
their use as well as to the threat level of the area 
they are to be used in. Armored modular units 
that are used in remote locations in particular 
may be used without a power source with the 
addition of solar panels, fuel cells, and lithium 
ion batteries. 

VEKON-ASSURED 
ARMORED 
MODULAR 
UNITS



Zırhlı Modüler Ünitelerde kullanılan zırh malzemeleri, bir Avrupa standardı 
olan EN 1063 Balistik Standartları’na uygun olarak üretilmektedir.

Zırhlı Modüler Ünitelerde taşıyıcı olarak kullanılan çelik konstrüksiyonun 
üzerine zırhlandırma amacıyla zırh çeliği ya da seramik zırh malzemesi 
kaplanmaktadır. Karşı konulması istenen tehdit seviyesine göre çelik ya da 
seramik zırh çözümünün ağırlık ve maliyet değerleri orantılı olarak 
değişmektedir.

Camlar ve kapılar da aynı derecede güvenlik sağlayacak özelliklere 
sahiptir.

Ünitelerde atış menfezleri, havalandırma menfezi ve uzak mesafeleri 
aydınlatmayı sağlayan projektörler bulunmaktadır. Tasarım sayesinde içerideki 
personel herhangi bir saldırıya karşı rahatlıkla cevap verebilmektedir. 

Ünite üzerinde saldırı anında saldırganı paniğe sokmak amacıyla ve 
çevreyi uyarmak için siren takılmaktadır. Kamera sistemi opsiyonel olarak 
eklenebilmektedir.

Yapı sistemi olarak galvanizli yapı çeliği kullanılmaktadır. Konstrüksiyonun 
üzerindeki zırhlı malzemesi ile iç duvarlar A1 sınıfı yanmaz özelliği olan 
fibercement levhalar ile kaplanmaktadır. Cephede kullanılan fibercement 
levhalar modüler sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sayede cephede 
meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda plakanın kolayca 
sökülmesi ve yerine yeni plakanın takılması mümkün olmaktadır.

Zırhlı üniteler istenildiğinde çatıya yerleştirilen güneş panelleri ile fuel cell 
(yakıt pili) veya lityum iyon enerji depolama üniteleri eklenerek enerjiden 
bağımsız olarak da üretilmektedir.

ULUSLARARASI
STANDARTLARDA
ÜRETİM

Mühimmat
Ammunition

TEHDİT SEVİYELERİ / THREAT LEVELS

Hız
Speed

Tehdit 
Seviyesi
Threat
Level

Kullanım
Yeri

9x19 FMJ

.44 Magnum

5.56x45 NATO (M16)

400 m/s

430 m/s

950 m/s

BR2 (DIN 1502)

BR4 (DIN 1502)

BR5 (DIN 1502)

Ankara - İstanbul

Ankara - İstanbul

Armor material used in armored modular units are produced in 
compliance with the European EN 1063 Ballistic Standards.

The steel construction of armored modular units, which function as 
carriers, are coated with armor steel or ceramic armor material for 
armoring purposes.  Weight and cost are correlated in steel or ceramic 
armoring solutions, depending on threat levels.

Windows and doors have the same safety properties.

Units are equipped with gun apertures, air vents, and high-range 
projectors. Its design allows personnel inside the unit to comfortably 
respond to any attack. The units are equipped with sirens to cause 
attackers to panic and to alert others. Camera system options are 
available.

Galvanized structural steel is used as the structure system. Armor 
material on the construction and inner surfaces of walls are covered with 
A1-class inflammable fibercement panels. Fibercement panels used in 
fighting fronts are designed as modular systems. This way, damaged 
panels can be easily replaced with new panels. 

Armored modular units can be equipped to function without a power 
source with the addition of solar panels, fuel cells, and lithium ion 
batteries. 

PRODUCTION AT 
INTERNATIONAL 
STANDARDS
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VEKON ZIRHLI
KABİN

VEKON ARMORED 
CABIN
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VEKON ZIRHLI
KONTEYNER

VEKON ARMORED 
CONTAINER

02

03

2,4x6 metre ebadındaki zırhlı 
konteynerler üç farklı çeşitte 
üretilmektedir.

01: Daha çok yatakhane olarak 
kullanılan ve birleşimleri ile 3 kata 
kadar konteyner binaları yapıla-
bilen içi boş tek odalı zırhlı 
konteyner.

02: Genellikle tek bir ünite 
şeklinde kullanılan ve içinde 
görevli personelin ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği WC ve lavabo 
yer alan zırhlı konteyner.

03: Enerjiden bağımsız olarak 
kullanılabilen, güneş panelleri ve 
piller ile donatılmış olan zırhlı 
konteyner.

VEKON
ZIRHLI
KONTEYNER

The armored containers at 
standard dimensions of 2,4x6 
meter are produced at three 
different models.

01: Single unit armored 
containers with a vacant room 
mainly suitable for dormitories 
offering various combinations up 
to three storey.

02: Single unit armored 
containers include WC for the 
living personal’s usage.

03: Containers equipped with 
energy generation by solar panels 
and batteries.

VEKON 
ARMORED 
CONTAINER

Hem vinçle hem de forkliftle 
taşımaya uygun olan zırhlı 
kabinler kullanım amacına ve 
ihtiyacına göre üç farklı ebatta 
üretilmektedir.

01: 160 cm x 160 cm
02: 200 cm x 200 cm
03: 240 cm x 240 cm

VEKON
ZIRHLI
KABİN

The cabin may be transport- ed 
with a crane or forklift. Armored 
cabins come in different sizes 
according to needs and 
intended use. There are three 
different types.

01: 160 cm x 160 cm
02: 200 cm x 200 cm
03: 240 cm x 240 cm 

VEKON
ARMORED
CABIN

Place of
Use

İstanbul - Ankara - Güney Doğu
İstanbul - Ankara - South East

7.62x51 NATO Ball (G-3)

5,56x45 SS109

7.62x39 AP (AK-47)

7.62x51 AP (G-3)

7.62x51 WC (Tungsten C.)

830 m/s

910 m/s

725 m/s

820 m/s

930 m/s

Güney Doğu / South East

Ortadoğu - Güney Amerika / 
Middle East - South America

Güneydoğu - Ortadoğu - Güney Amerika / 
South East - Middle East - South America

Irak - Suriye - Pakistan / Iraq - Syria - Pakistan 

Pakistan - Afganistan / Pakistan - Afghanistan

BR6 (DIN 1502)

STANAG 4569 LVL-1

STANAG 4569 LVL-2

BR7 (DIN 1502)

STANAG 4569 LVL-3


