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n DELTA Anahtar ve Priz serisi:

 Her uygulama için mükemmel.
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n DELTA Anahtar ve Priz serisi

Klasik veya modern tasarım, esnek bir sistem veya yüksek 

kaliteli malzeme n DELTA® ürün serimiz her zevki memnun 

edecek kadar çok yönlüdür. Ve her ürün serisi GAMMA instabus -

ev için geliştirilmiş akıllı bina elektrik tesisatı sistemi ile 

uyumludur. n Böylece en sevdiğiniz tasarımı seçmek için 

tamamen özgürsünüz.

DELTA line
Modern tasarım 
diliyle her durum için 
anahtar ve priz serisi 

DELTA vita
Kişisel renk ve ruh 
durumu için değişken 
anahtar ve priz serisi 

DELTA miro cam çerçeve
Cam çerçeveli şeffaf 
anahtar ve priz serisi 

DELTA miro ağaç çerçeve
Dayanıklı ağaç içine bir 
dokunuş rahatlığı
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n Ve eğer günün birinde zevkiniz veya mobilyalarınız 

değişirse, kapak ve çerçeveleri kolayca değiştirebilirsiniz.  

Gövde duvarın içinde kalır. Siemens’in anahtar ve priz

serilerinde gövde ortaktır. Kapak ve çerçeveler değiştirilerek

çeşitli tasarım imkanı sağlanmaktadır.

DELTA ambiente
İnce zevkler için
lüks anahtar ve priz 
serisi

DELTA fläche
IP44 veya IP68 koruma
sınıfında, sıva üstü
anahtar ve priz serisi

DELTA miro plastik çerçeve
Özel tasarım standarttır

DELTA style 
Çağdaş görünüm ile 
kombine zarif tasarım

DELTA profil
Tasarım ile rengin
uyumu

DELTA natur
Klasik tasarım ve
kaliteli ağacın ortak 
yaşamı



Gerçek bir  klasik.



Tecum ludere in ali-
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DELTA line

Sonsuz güzell ik.



Mükemmel orantılar, zarif görünüm ve narin bir tasarım DELTA line serisinin

en önemli özellikleridir. n Anahtar ve priz serisi tasarım dilinde yeni standartları 

oluşturur:  dar köşe yarıçapı, tam dış kenarlar ve uyumlu bir yüzey görünümü n
Özel niteliği ise ince biçimi. Anahtar, ürün renkleri ve çağdaş görünümü sayesinde  

vurgulandığı şekilde herhangi bir mimari tasarım ile kusursuz uyum sağlar. 

Titan beyazı, fil dişi, metalik alüminyum ve metalik karbon.  n Daima esnek - 

tam seriye uygun.

Titan Beyazı Fil dişi Metalik Alüminyum

n DELTA line
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DELTA line ürün serisi:

Çerçevelerde dört ayrı renk seçeneği

Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler 

DELTA i-system ürün serisi: gövde, kapak,  prizler

IP44 koruma sınıfı için kapak ve prizlere sıva üstü montaj kasaları

DELTA i-system için diğer fonksiyonlar

Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Titan Beyazı

Metalik Karbon GAMMA instabus buton
titan beyazı



Hayatınıza renk katın.



DELTA vita
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Bir  zevk meselesi .



Yaşam hiç durağan değil. Sürekli hareket halinde. İki gün birbirine benzemiyor. 

Hayatlarında farklılığı sevenler için şimdi DELTA vita var. Özel insanlara armağan bir 

anahtar ve priz. n DELTA vita arzunuza göre kombine edilebilen üç parça üzerine 

kuruludur. Bir çerçeve, bir renk kordonu ve kapak. Herbiri için seçim olanağı çok geniş. 

n Önemli avantajları : esneklik ve kişiye özgülük. 176 olası kombinasyonlar arasında 

seçim yapabilirsiniz.

n DELTA vita

metalik karbon / 
krom /
metalik karbon

metalik alüminyum / 
yeşil /
metalik alüminyum 

altın / 
altın / 
fil dişi

titan beyazı / 
kırmızı /
titan beyazı



DELTA vita ürün serisi:

1‘liden 5‘liye kadar çerçeve

Yatay veya dikey montaja uygun çerçeveler

11 çeşit renk kordonları

DELTA i-system ürün grubu parçaları : gövde, kapak,            
 prizler

IP44 koruma sınıfı için kapak ve prizlere sıva üstü montaj 
kasaları

DELTA i-system için diğer fonksiyonlar

Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA 
wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo dalgaları ile 
(GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

GAMMA instabus buton
titan beyazı /
titan beyazı /
titan beyazı

titan beyazı /
kırmızı /
titan beyazı

platin / krom / altın / koyu kırmızı / lacivert /yeşil /
kırmızı / mavi / portakal / sarı / titan beyazı
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Tasarımı seven herkes için.



Çok özel  birşey.

DELTA miro

 15cam

ağaç

plast ik



Saf ve basit tasarım –DELTA miro cam anahtar ve priz serisini açıklayan sözcükler  n Asil malzeme-

ler temiz hat çizgileri ve başkaları ile karşılaştırılamayacak kadar ince biçim bu anahtar ve prizlerin en 

önemli özellikleridir. Kapaklar için eşsiz bir görüntü kutusu sağlayan camdan çerçeve  n DELTA miro cam 

seçkin görünüşü nedeniyle farklılığını hissettiriyor. Fakat hepsi bu değil – birçok fonksiyonlar da sunuyor. 

Açıkçası DELTA miro cam serisi DELTA i-system’in geniş fonksiyonlarından yararlanmaktadır.  

n DELTA i-system’in dört renginden en sevdiğiniz kombinasyonu seçmekte tamamen özgürsünüz.

n DELTA miro cam

titan beyazı metalik alüminyum metalik karbon



DELTA miro cam ürün serisi:

1‘den 5‘liye kadar cam çerçeveler 

Yatay veya dikey montaja uygun çerçeveler

DELTA i-sistem ürün serisinden parçalar: 
gövde, kapak‚  prizler 

IP44 koruma sınıfı için kapak ve pri-
zlere sıva üstü montaj kasaları

DELTA i-system için diğer fonksiyonlar

Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
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GAMMA instabus  buton 
titan beyazı

titan beyazı



Tasarım fonksiyondan sonra gelir. n Artık DELTA miro için mevcut seçenekler sonunda 

DELTA i-sistem elemanlarının fonksiyon çeşitliliği ile uyum içinde. Beş yeni renk ağaç 

çerçeve anahtar ve priz tasarımında zengin yeni fırsatlar yaratmaktadır. n Amacınız 

ister duvarlarınızı seçkin detaylar serisi ile süslemek olsun ister anahtar ve prizlerinizi 

mobilyanızın rengi ile uyumlu hale getirmek olsun sizi sınırlayan hiçbir şey yok n Jaluzi 

kontrol veya ısı kontrol gibi DELTA i-system’in geniş fonksiyonlarından mutlu olacağınızı 

ise zaten söylemeye gerek yok.

nn DELTA miro ağaç

açık maun / titan beyazı maun / metalik alüminyum kayın* / metalik karbon kiraz* / metalik alüminyum

*Renk, vernikleme yoluyla elde edilmiştir.
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DELTA miro ağaç ürün serisi:

1‘den 4‘lüye kadar ağaç çerçeveler 

Yatay veya dikey montaja uygun           
çerçeveler

DELTA i-sistem ürün serisinden parçalar: 
gövde, kapak‚  prizler 

IP44 koruma sınıfı için kapak ve prizlere 
sıva üstü montaj kasaları

DELTA i-system için diğer fonksiyonlar

Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü

venge / metalik alüminyum GAMMA instabus buton
açık maun / titan beyazı

açık maun / titan beyazı
Ağaçtan imal edilmiş çerçeveler doğal 
yapısı nedeniyle farklı görünebilir ve ağacın 
olgunluğu renklerini etkileyebilir.



n DELTA miro plastik

titan beyazı metalik alüminyum metalik karbon

Cazibeli tasarım, çekici fiyat – artık DELTA miro plastik ile seri tamam. 

n Eğer tüm evinizi tek bir düğme serisi ile donatmayı arzu ediyorsanız, 

DELTA miro plastik ile çözüm heyecan verici bir farklılığı temsil 

etmektedir. n Tek başına veya DELTA miro cam veya ağaç ile 

kombinasyon halinde kullanılabilmesi büyük avantaj.
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GAMMA instabus buton
titan beyazı

metalik alüminyum

DELTA miro plastik ürün serisi:

1‘den 5‘liye kadar plastik çerçeveler 

Yatay veya dikey montaja uygun          
çerçeveler

DELTA i-system ürün serisinden parçalar: 
gövde, kapak‚  prizler 

IP44 koruma sınıfı için kapak ve prizlere 
sıva üstü montaj kasaları

DELTA i-system için diğer fonksiyonlar

Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü



Form ve kullanım berraklığı .



Sade tasarım.

DELTA style
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n DELTA style

titan beyazı titan beyazı / 
metalik gümüş

asfalt siyahı asfalt siyahı / 
metalik gümüş

İncelikten hoşlanan kişilere artık DELTA ürün serisi içinde 

bulunan DELTA style tercih etmesi önerilmektedir. n Bu 

anahtar ve prizler görülmemiş derecede bir fonksiyonellik 

ile estetik olarak tatmin edici bir tasarımı bir araya 

getirmektedir. Sade. İncelik. Çağdaş. Ve duyguları okşayıcı 

n Evde ve işte – etkisi her zaman kesin olan bir kavram. 

Sade tasarım.
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DELTA style ürün serisi:

Diğer fonksiyonlar :
Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

Çeşitli kapak tasarımları örneğin etiketli, pencereli vs. 

 prizleri çeşitli tasarımlara sahiptir. Örneğin aşırı gerilim 
sınırlayıcılı, durum göstergeli, etiketli, hata akımı koruma anahtarlı (kaçak 
akım koruma röleli) prizler gibi,

IP44 koruma sınıfı için kapak ve prizlere sıva üstü montaj kasası.

ß
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ß

ß

ß

GAMMA instabus buton 
titan beyazı

titan beyazı



Sıcak tonlar,  uyumlu formlar.



Hepsi  ahenk içinde.
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DELTA profil



DELTA profil özellikle yaşam alanları ile uyumlu biçimde karışım sağlayan bir anahtar ve 

priz serisidir.  n İster titan beyazı, inci grisi, antrasit, ister gümüş veya ister şampanya, 

bronz veya tütün gibi moda renklerde olsun fark etmez.  n Bu sıcak, canlı tonlar anahtar 

ve priz tasarımının kavisli çizgileri ile mükemmel bir uyum göstermektedir. n Bu eşsiz 

kombinasyon ile DELTA profil herhangi bir evin havası içinde mükemmel uyum 

yansıtmaktadır. 

n DELTA profil

titan beyazı inci grisi gümüşgümüş / antrasit
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şampanyatütün GAMMA instabus buton
titan beyazı 

DELTA profil  ürün serisi:

Diğer fonksiyonlar :
Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave) 
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

 prizleri çeşitli tasarımlara sahiptir. Örneğin aşırı gerilim 
sınırlayıcılı, durum göstergeli, etiketli, hata akımı koruma anahtarlı (kaçak 
akım koruma röleli) prizler gibi.

ß
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ß

ß

bronz



Doğa i le iç  içe.



Bütün detaylar önemlidir.

DELTA natur
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maunkiraz*kayın* açık maun

n DELTA natur

DELTA natur: kaliteli ağaçtan imal edilmiş kapak ve çerçeveleri bulunan anahtar ve priz

serimiz – ve tasarımlarımızın köy evi stili olduğu hemen belli olmaktadır. n Doğal malzeme-

leri seven herkes için odalara doğal bir cazibe katmaktadır.  n Ağaçtan yapılmış ve 

çevreye zarar vermeyen şekilde imal edilmiş, zevkiniz ne olursa olsun, size uyacak 

bir tasarımımız var. Klasik tasarımın ve değerli ağacın uyumlu ortak yaşamı.



açık maun

koyu meşeaçık meşe

DELTA natur ürün serisi:

Diğer fonksiyonlar :
Telefon ve data prizi
Jaluzi kontrol
Dimmer kontrolü
GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı

Tekli kapaklar opsiyonel olarak 
ışıklandırılabilir. 

*Renk vernikleme yoluyla elde edilmiştir.

ß
ü
ü
ü
ü

ß

 33



Güzell iğe bir  bakış.



Yaratıcı l ığa olan düşkünlük.

DELTA ambiente
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GAMMA instabus buton 
kutup beyazı / kutup beyazı

Diğerlerine benzemeyen odalar standart serilerin sunabileceğinden biraz daha fazla benzersiz kapak ve 

çerçevelere ihtiyaç duyar. Bu, DELTA ambiente’nin dayalı olduğu felsefedir.  n Sonuç: her yönden istisna 

olan bir anahtar ve priz serisi. Özel renkler ve tasarım. Anahtar ve prizlerin yüzeyleri DELTA ambiente’ye 

o görülmedik cazibesini veren renkli ara kordonları  ile dengeli bir durum yaratmakta ve sonuçta evinize 

taklit edilemez bir stil kazandırmaktadır. 

n DELTA ambiente

kutup beyazı / kutup beyazıkutup beyazı / çelik



DELTA ambiente ürün serisi:

Boyanmış metalden imal edilmiş çerçeveler –
“dış bükey” veya “iç bükey” tasarım seçimi. 

Bir veya iki yüzeyli anahtar ve prizler, ara    
kordonlar ile dengelenmiş. 

Kutup beyazı ve çelik veya kutup beyazı ve 
kutup beyazı kombinasyonlu anahtar ve priz       
yüzeyleri.

 prizleri temasa karşı koruma 
sağlar.

Diğer fonksiyonlar :
Telefon ve data prizleri
Hoparlör prizi ve ses kontrol
Jaluzi kontrol
Hareket dedektörü
Isı kontrol
Dimmer kontrolü
GAMMA instabus ‚a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ß
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

kutup beyazı / kutup beyazı
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En ıslak durumlarda bile



Her zaman kuru

DELTA fläche
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Garajlarda, tesisat odalarında, laboratuarlarda ve atölyelerde dikkatli hareket etmek zorundasınız. n Aksi 

takdirde, bazen ıslanabilirsiniz – su birikmiş zemin ve nemli duvarlardan hiç bahsetmeyelim bile. Nemli veya 

ıslak alanlarda ve bina dışında elektrik tesisatı için uygun koruma yaşamsal öneme sahiptir. n Nemli yerler için 

DELTA fläche IP44 ürün serisi (sıçramalardan etkilenmez) ve aşırı ıslak koşullar için DELTA fläche IP68 (basınçlı 

su geçirmez) harika bir çözüm. n Kaplama ve kapaklar yangına dayanıklı polikarbonattan imal edilmiştir ki 

bu madde darbelere dayanıklı bir malzemedir – bu onu en sıcak veya soğuk çevrelerde ideal hale getirir. 

n DELTA fläche

Vaevien anahtar IP44Oryantasyon lambalı
 anahtar IP44

GAMMA instabus 
buton 

Jaluzi anahtar IP44



Sıva Üstü ürün serisi  parçaları: 

Yüksek darbeye dayanıklı termoplastikten 
kaplama 

 priz
2 tip:

ü

ü
ü
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Sıvaüstü priz IP68

IP44 (sıçrayan suya dayanıklı)
IP68 (basınçlı suya dayanıklı)

ü
ü



Seçim yapma özgürlüğü



Her arzu ettiğinizde.
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DELTA i-system



Maksimum esneklik: DELTA i-system ile 

tüm ürünler uyumludur.  n DELTA i-system 

size tarafsız, tasarımdan bağımsız, çok çeşitli 

fonksiyonları bulunan bir bileşen havuzu sağlar. 

n Bundan nasıl yararlanırsınız: fonksiyonlar 

DELTA line’dan DELTA vita’ya ve DELTA miro’ya 

çeşitli DELTA çerçeveleri içine yerleştirilebilir. 

Farklı renk veya stillere çevirmek bundan daha 

basit olamazdı. Ve tasarruf yapmak.  n Örneğin 

ortak kullanılan malzemeler nedeniyle daha az 

depolama maliyeti. Veya esneklik sayesinde 

– çalışma neredeyse tamamlanıncaya kadar 

herhangi tasarım serisine karar vermek zorunda 

değilsiniz. Opsiyonlarınızı olabildiğince açık 

tutuyorsunuz. DELTA i-system 55 mm parçaların 

kullanımı ile karakterize olup dört renk seçeneği 

ile bulunmaktadır (titan beyazı, fil dişi, metalik 

alüminyum ve metalik karbon), ve IP44 koruma 

sınıfı için sıva üstü montaj kasası.

n DELTA i-system

metalik alüminyum

metalik karbon fil dişi

titan beyazı

DELTA l ine

titan beyazı

DELTA i-system dört ana rengi

metalik alüminyum metalik karbon fil dişi

altınmetalik karbon

DELTA vita

metalik alüminyumtitan beyazı



DELTA i-system ürün serisi:

Kapaklar çeşitli tasarımlarda kullanılır

prizleri çeşitli tasarımlarda 
kullanılır

IP44 koruma sınıfı için sıva 
üstü montaj kasası

Diğer fonksiyonlar:

Telefon ve data prizi
Hoparlör ve ses kontrol
Jaluzi kontrol ve aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave)
Hareket dedektörleri
Isı kontrol
Dimmer kontrolü, aynı zamanda radyo 
dalgaları ile (GAMMA wave)
GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı

ß

ß

ß

ß

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
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DELTA i-system ürünlerinden örnekler

cam çerçeve metalik karbonmetalik alüminyumtitan beyazı

açık maun

DELTA miro cam DELTA miro plastik

DELTA miro ağaç gerçek ağaç çerçeve (*renk vernikleme yoluyla elde edilmiştir.)

kayın* kiraz* venge* maun*



DELTA line

Sayfa 06 – 09

DELTA vita

Sayfa 10 – 13

DELTA style

Sayfa 22 – 25

DELTA miro ağaç

Sayfa 18 – 19

DELTA miro cam

Sayfa 14 – 17

DELTA miro plastik

Sayfa 20 – 21

DELTA natur

Sayfa 30 – 33

DELTA profil

Sayfa 26 – 29
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n Bir bakışta



n Notlar



Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Yakacık Cad. No:111
34870 Kartal  İSTANBUL

Tel : 0216 459 34 77
Faks : 0216 459 30 77

www.siemens.com
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