
Light Up Your Style

DELTA valere
Classic luxury designed switches & sockets



ดีไซนลํ้าสมัย
วัสดุทํามาจาก โพลีคารบอนเนต กระจกและอลูมิเนียม
งายตอการติดตั้ง
ซิลเวอร อัลลอย เปนตัวยืนยันถึงคุณภาพสินคา การใชงานที่นานกวา
และความปลอดภัยสูงสุดสําหรับลูกคา

วัสดุภายในทํามาจาก ซิลเวอรอัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการทํางานที่
ยาวนานและปลอดภัยกวา
มีชองสอดสายไฟ 2 ชอง เพื่อสะดวกในการตอสาย สามารถใช
กับสายไฟที่มีความหนาของสาย 2.5 มม. หรือ 4 มม.
ชองตอสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแนนหนาในการตอสายไฟ
สกรูที่ออกแบบมาแนนหนา
หวงรัดสายทีออกแบบมาใหงายตอการใชงาน และติดตั้งไดรวดเร็ว
กรอบสีฟาใสดานหลังทําจากวัสดุ โพลีคารบอเนต ที่มีคุณสมบัติ
ทนความรอนและแรงเสียดทานไดสูง

สกรูทําจาก เหล็กไบโครเมต (Bichromate steel) ที่ตานทานตอการทํา
ปฎิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
วัสดุทําจาก เทอรโมพลาสติก ที่ทนความรอนและไมลามไฟ
ฝาสามารถปรับระดับไดถึง 4 ตําแหนง เหมาะสําหรับทั้งฝาผนังที่พื้นผิว
ไมเรียบ ติดตั้งไดอยางสะดวกรวดเร็วและมั่นคง
ฝาดานหนาสามารถถอดออกไดงาย เพื่อความสะดวกในการซอม
หรือบํารุงรักษา
ตัวนําไฟฟาทําจาก Copper Alloy ที่ไดตามมาตรฐานไฟฟา
การเชื่อมตอภายใน ทําใหการสงผานกระแสไฟฟาไปยังหลอด LED
เปนไปไดอยางราบรื่น
พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไมจับฝุน ทําใหทําความสะอาดไดงาย
ปุมกดทําจาก พลาสติกที่ไมลามไฟ ทนความรอนสูง และถูกออกแบบใหมี
อายุการใชงานที่ยาวนาน

Delta valere ถูกออกแบบมาใหมีความหรูหรา ที่พัฒนาขึ้น
จากการผสมผสานทั้งคุณภาพ วัสดุ เทคโนโลยี และดีไซนที่ลํ้าสมัย

เปรผลงานที่สรางสรรคสรางโดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุ
ชั้นเยี่ยม มาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใชภายใน
เปนซิลเวอร อัลลอย ซึ่งสามารถการันตีถึงประสิทธิภาพ
และความคงทนในการใชงาน
สวนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อใหปกปองระบบการทํางานภายใน
สะดวกตอการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟาใส
ที่ตั้งใจใหเห็นถึงการทํางานจริงๆ

ทํามาจากวัสดุที่ทนทานผสม โพลีคารบอนเนต วัสดุที่ไมลามไฟ พรอม
สารปองกันแสงยูวี พรอมทั้งวัสดุใหมที่ทําจาก กระจกและอลูมิเนียม 
มีความคงทนดวยวัสดุที่ดีกวา พรอมอายุการใชงานที่ยาวนาน
มีการเคลือบแลคเกอร (Lacqure Costing) เพื่อการปกปองที่ดีกวา
ชองใสสกรูที่ซอนดานหลัง เพื่อความสวยงาม
ทําความสะอาดงาย ดีไซนที่โดดเดน

หนาสัมผัสของเตารับไฟฟาของ Siemens รุน Delta valere
ไดถูกออกแบบใหมีวงแหวนพิเศษที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของ
Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใชงาน
ของหนาสัมผัส

นอกจากนี้แลว Delta valere ยังมีเตารับพรอมมานนิรภัย
(Safety Shutter) ที่ไดตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป

จึงทําใหมั่นใจไดวา เตารับไฟฟา Siemens รุน Delta valere
มีดีไซนที่สวย ทําจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน
อายุการใชงานยาวนาน ติดตั้งงายและปลอดภัยพรอมทั้งมี
การรับประะกันคุณภาพนานถึง 12 ป DELTA valere





สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 511-3NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีเงิน 5TA0 511-3NC02
สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีดํา 5TA0 511-3NC04

สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 521-3NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีเงิน 5TA0 521-3NC02
สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีดํา 5TA0 521-3NC04

สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 513-3NC01
สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีเงิน 5TA0 513-3NC02
สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีดํา 5TA0 513-3NC04

16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีขาว , 2 ชอง
, 2 ชอง
, 2 ชอง

5TA0 511-2NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีเงิน 5TA0 511-2NC02
สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ สีดํา 5TA0 511-2NC04

สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีขาว , 2 ชอง
, 2 ชอง
, 2 ชอง

5TA0 521-2NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีเงิน 5TA0 521-2NC02
สวิตซทางเดียว 2 สวิตซ สีดํา 5TA0 521-2NC04

สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีขาว , 2 ชอง
, 2 ชอง
, 2 ชอง

5TA0 523-2NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีเงิน 5TA0 523-2NC02
สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีดํา 5TA0 523-2NC04

สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีขาว , 2 ชอง
, 2 ชอง
, 2 ชอง

5TA0 513-2NC01
สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีเงิน 5TA0 513-2NC02
สวิตซสองทาง 1 สวิตซ สีดํา 5TA0 513-2NC04

16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 523-3NC01
สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีเงิน 5TA0 523-3NC02
สวิตซสองทาง 2 สวิตซ สีดํา 5TA0 523-3NC04

16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 3 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 531-3NC01 16A/250V
16A/250V
16A/250V

สวิตซทางเดียว 3 สวิตซ สีเงิน 5TA0 531-3NC02
สวิตซทางเดียว 3 สวิตซ สีดํา 5TA0 531-3NC04

สวิตซสองทาง 3 สวิตซ สีขาว , 3 ชอง
, 3 ชอง
, 3 ชอง

5TA0 533-3NC01
สวิตซสองทาง 3 สวิตซ สีเงิน 5TA0 533-3NC02
สวิตซสองทาง 3 สวิตซ สีดํา 5TA0 533-3NC04

16A/250V
16A/250V
16A/250V





ความอบอุน่จากจติวญิญาณแหง่การสรา้งสรรค์

กอ่เกิดเป็นความเรยีบง่าย ที�สง่างาม

ประกายแหง่เงินที�มากกวา่ความหรูหรา

บง่บอกถึงความนาํสมยั และสง่างาม

ความประณีตและความหรูหราที�หลอมรวมเป็นความใสบรสุิทธิ�

ครสิตลัที�งาม แฝงดว้ยพลงังานจากธรรมชาติ

เปรยีบประดุจความสง่างามของชวีติ



Siemens Ltd.

Charn Issara Tower II

2922/333 New Petchburi Road

Bangkapi, Huaykwang,

Bangkok 10310 Thailand

ติดตอ ตัวแทนจําหนายสวิตซและเตารับไฟฟาซีเมนส อยางเปนทางการ

บริษัท แสงชัยแอรควอลิตี้ จํากัด

309 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส

เขต ปอมปราบ กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-6282200 โทรสาร 02-6282622, 02-6282623

www.sangchaiairquality.com/siemens
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