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ซีเมนส์ เป็นบริษัทระดับโลกที่ยืนหยัดสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในงานวิศวกรรมและนวัตกรรมทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิตัลอัจฉริยะ ด้วยความน่าเชื่อถือในระดับสากล มาเป็นระยะเวลา 
นานกว่า 165 ปี และมีสาขาคลอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
   
นวัตกรรมของซีเมนส์มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเรา
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก ตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบส่งไฟฟ้าก�าลังและจ่ายไฟฟ้า จนถึง
เป็นผู้ผลิตแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน คุณจึงมั่นใจได้กับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์

บริษัท ซีเมนส์ มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้า ออกแบบระบบและโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ที่มีความแตกต่างกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสรรสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น



ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร ทุกระบบล้วนขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แม้แต่ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร 
เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลร้ายแรงในล�าดับถัดมา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการผลิตภัณฑ์และระบบที่สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดเดาได้ตลอดเวลาและให้ความปลอดภัยแก่คุณเสมอ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรงดันไฟฟ้าต�่าของซีเมนส์ 
มีวางจ�าหน่ายทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ ใช้ ในบ้านพักอาศัย

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์ รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัว จากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุ
คุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงาม และตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ 

ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ เพื่อระบบจ่ายกำาลังไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัย และชาญฉลาด



DELTA azio แรงบันดาลใจส�าหรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้น 
จากการผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และดี ไซน์ล�้าสมัย

เป็นผลงานทีส่รรสร้างโดยทมีวศิวกรจากเยอรมนั บนวสัดุชัน้เย่ียม 
มาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็น ซิลเวอร์ 
อัลลอย ซ่ึงสามารถการันตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนใน 
การใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้า 
ที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้น
เพื่อให้ปกป้องระบบการท�างานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน 
และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใสที่ตั้งใจให้เห็นถึงการท�างานจริงๆ

* กล่องพักสาย (Junction Box)
  หาซ้ือได้ตามร้านค้าทั่วไป

DELTA azio มีสินค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีทั้งสินค้าที่ ใช้ทั่วไป เช่น สวิตช์ทั้งปุ่มเล็กและปุ่มใหญ่ เต้ารับเด่ียวและคู่ พร้อมทั้งแบบ 
ที่มีม่านนิรภัย สวิตช์หร่ีไฟ เต้ารับโทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สวิตช์กระด่ิง พร้อมฝาครอบที่มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส
ให้เลือกใช้ รวมไปถึงสินค้าส�าหรับโรงแรม เช่น สวิตช์เสียบการ์ด เต้ารับไฟเคร่ืองโกนหนวด เป็นต้น

นอกจากนัน้ DELTA azio ยงัมสีนิค้าอิเลก็ทรอนกิส์ ทีพั่ฒนาขึน้ด้วยเทคโนโลยรีะดับสงูในราคาทีค่ณุสามารถซ้ือหาได้ เช่น สวติช์ตรวจจบั
ความเคลื่อนไหว สวิตช์เสียง สวิตช์สัมผัส จึงมั่นใจได้ว่า DELTA azio มีสินค้าครบครันส�าหรับการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย 
อาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

NEW INSPIRATION คุณสมบัติเด่น
     ดี ไซน์ล�้าสมัย
     เอกลักษณ์ของ Blue LEDs ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
     ง่ายต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
     วัสดุท�ามาจากโพลีคาร์บอนเนต
     สะดวกต่อการติดตั้ง
     ซิลเวอร์ อัลลอย ให้การใช้นานที่ยาวนานกว่า
     และให้ความปลอดภัยสูงสุด



FRAMES AND COVERS BRACKETS

FUNCTIONAL COMPONENTS

P R O D U C T 
F E AT U R E S

     ท�ามาจากวัสดุที่ทนทาน ผสมโพลีคาร์บอนเนต ไม่ลามไฟ  
     พร้อมสารป้องกันแสง UV มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า 
     ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
     มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) 
     เพ่ือการป้องกันที่ดีกว่า
     ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพ่ือความสวยงาม
     ท�าความสะอาดง่าย ดี ไซน์โดดเด่น

หน้าสัมผัสของเต้ารับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น DELTA azio ได้
ถกูออกแบบให้มวีงแหวนพิเศษทีเ่ป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะตวัของ Siemens 
เพ่ือเสริมความแขง็แรงและยดือายกุารใช้งานของหน้าสมัผสั

นอกจากนี้แล้ว DELTA azio ยังมีเต้ารับไฟฟ้าพร้อมม่านนิรภัย 
(Safety Shutter) ที่ ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป จึง
ท�าให้มั่นใจได้ว่า เต้ารับไฟฟ้า Siemens รุ่น DELTA azio มี
ดี ไซน์ที่สวย ท�าจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุ
การใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัย พร้อมทั้งมีการ 
รับประกันคุณภาพนานถึง 12 ปี

     สกรูท�าจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทาน 
     ต่อการท�าปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
     วัสดุท�าจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
     ฝาสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ต�าแหน่ง เหมาะส�าหรับทุกพื้นผิว 
     ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
     ฝาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพ่ือความสะดวกในการ 
     ซ่อมบ�ารุงและดูแลรักษา
     ตัวน�าไฟฟ้าท�าจากคอปเปอร์ อัลลอย (Copper Alloy)  
     ที่ ได้มาตรฐาน
     การเชื่อมต่อภายใน ท�าให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด  
     LED เป็นไปได้อย่างราบร่ืน
     พ้ืนผิวที่มีคุณสมบัติ ไม่จับฝุ่น ท�าให้ท�าความสะอาดง่าย
     ปุ่มกดท�าจากพลาสติกที่ ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และ 
     ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
     สวิตช์ ไฟแบบมี ไฟหิ่งห้อย LED สีฟ้า ท�าให้การใช้งาน 
     เป็นไปโดยง่ายและสวยงาม

     วัสดุภายในท�ามาจาก ซิลเวอร์ อัลลอย ทั้งหมด 
     เพ่ืออายุการท�างานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
     มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพ่ือความสะดวกในการต่อสาย
     สามารถใช้ ได้กับสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม. 
     ช่องต่อสายไฟทีแ่ยกออกมา เพ่ือความแน่นหนาในการต่อสายไฟ
     สกรูที่ออกแบบมาอย่างแน่นหนา
     ห่วงรัดสายทีอ่อกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และตดิตัง้ได้รวดเร็ว
     กรอบสีฟ้าใสด้านหลังท�าจากวัสดุโพลีคาร์บอนเนต ที่มี 
     คุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง

















* กล่องพักสาย (Junction Box)
  หาซ้ือได้ตามร้านค้าทั่วไป
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