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Mükemmel tasarım





DELTA line

Eşsiz bir klasik. Eskimeyen güzellik.
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titan beyazı fil dişi metalik alüminyum



DELTA line ürünlerinin avantajları:

• Çerçevelerde 4 ayrı renk seçeneği
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• DELTA i-system ürünlerinin bileşenleri: 

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol

Mükemmel orantılar, zarif görünüm ve
narin bir tasarım DELTA line serisinin en
önemli özellikleridir. Anahtar ve priz serisi
tasarım dilinde yeni standartları oluşturur:
dar köşe yarıçapı, tam dış kenarlar ve 
uyumlu bir yüzey görünümü. Özel niteliği
ise ince biçimi. Anahtar, ürün renkleri ve
çağdaş görünümü sayesinde  herhangi bir
mimarı tasarım ile kusursuz uyum sağlar.
Titan beyazı, fil dişi, metalik alüminyum ve
metalik karbon. Daima esnek, tam seriye
uygun.

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı
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metalik karbon GAMMA instabus anahtar
titan beyazı



DELTA vita

Hayatınızı renklendirin. Yaşamı tattığınız an.
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titan beyazı / kırmızı / titan beyaz altın / altın / fil dişi metalik alüminyum / yeşil /
metalik alüminyum

Kordon renkleri:
platin krom altın  koyu kırmızı   lacivert    yeşil kırmızı mavi portakal sarı   titan beyazı



Yaşam hiç durağan değil. Sürekli hareket
halinde. Bir gününüz bir gününüzü tutmaz.
Hayattaki bu değişimi sevenler için artık
DELTA vita var. Özel insanlara armağan bir
anahtar ve priz. (iF tasarım ödülü 2002).
DELTA vita arzunuza göre kombine edilebi-
len üç parça üzerine kuruludur. Bir çerçeve,
bir renk kordonu ve kapak. Herbiri için
seçim olanağı çok geniş. Önemli avantaj-
ları: esneklik ve kişiye özgürlük. 176 olası
kombinasyonlar arasında seçim yapabilirsi-
niz.

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı
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metalik karbon / krom
metalik karbon

GAMMA instabus anahtar
titan beyazı / titan beyazı /

titan beyazı

DELTA vita ürünlerinin avantajları:

• Çerçevelerde 4 ayrı renk seçeneği
• 11 çeşit renk kordonu
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol



DELTA miro color

Tasarım odaklı. Saf güzellik
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titan beyazı metalik alüminyum metalik karbon



DELTA miro ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  4’lüye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol

Çekici tasarım, uygun fiyat. Bu çelişki
DELTA miro ile ortadan kalkıyor. Tüm evi-
nizi tek bir anahtar çeşitiyle donatmayı
düşünüyorsanız DELTA miro size heyecan
verici bir alternatif sunuyor. Tek kullanabi-
lirsiniz ya da  DELTA miro cam, ağaç ya da
plastik çerçeveler ile çeşitli kombinasyonlar
yaratabilirsiniz.

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı
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GAMMA instabus anahtar
titan beyazı



DELTA miro cam

Tasarımı seven herkes için. Çok özel bir şey.
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yeşil / metalik alüminyum beyaz / titan beyazı arena / fil dişi



Saf ve basit tasarım-DELTA miro cam anah-
tar ve priz serisini açıklayan sözcükler. Bu
anahtarlar ve prizlerin en büyük özelliği
üstün malzemelerden yapılması, temiz hat
çizgileri ve  başkaları ile karşılaştırılamaya-
cak kadar ince biçime sahip olması. Kapa-
klar için eşsiz bir görüntü kutusu sağlayan
camdan çerçeve. Zarif duruş. Fakat hepsi
bu değil. Size elverişli bir çok fonksiyonlar
sunar. Açıkcası DELTA miro cam serisi
DELTA i-system’in geniş fonksiyonlarından
yararlanmaktadır. DELTA i-system’in 4 ren-
ginden en sevdiğiniz kombi- nasyonu seç-
mekte tamamen özgürsünüz.

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı
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orient / metalik karbon siyah / metalik alümnyum GAMMA instabus anahtar
orient / titan beyazı

DELTA miro ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  4’lüye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol



DELTA miro alüminyum

Zarif hatlar. Pürüzsüz tasarım.
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natürel / metalik alüminyum oksit sarısı / fil dişi grafit / titan beyazı



Sizin eşsiz ve şık yaşam stilinize uygun .
Zarif çizgilerin buluştuğu bu ürünü ister 
ofisinizde ister evinizde kullanabileceksiniz.

Alüminyum, geri dönüşümlü materyal,
temiz , saf ve uzun ömürlü. Özel yüzeyi ve
i-system’in tüm özelliklerinin kullanılabil-
mesiyle DELTA miro alüminyum kullanımı-
nıza sunulmuştur.

DELTA miro alüminyum ürünlerinin 
avantajları:

• 1’liden  4’lüye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı

15

titan / metalik karbon GAMMA instabus anahtar
natürel / titan beyazı



DELTA miro ağaç

Şık dokunuşlar. Doğal çekicilik.
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açık maun / titan beyazı maun / metalik alüminyum kayın / metalik karbon



Tasarım fonksiyondan sonra gelir. Artık
DELTA miro için mevcut seçenekler 
sonunda DELTA i-system elemanlarının
fonksiyon çeşitliliği ile uyum içinde. 5 yeni
renk gerçek ağaçtan yapılmış çerçeveler,
anahtar ve priz tasarımında zengin yeni
fırsatlar yaratmaktadır. Amacınız ister du-
varlarınızı seçkin detaylar serisi ile süsle-
mek olsun ister anahtar ve prizlerinizi
mobilyanızın rengi ile uyumlu hale getir-
mek olsun sizi sınırlayan hiç birşey yok. Ja-
luzi kontrol veya ısı kontrol gibi DELTA
i-system’in geniş fonksiyonlarından mutlu
olacağınızı ise zaten söylemeye gerek yok.
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kiraz / metalik alüminyum venge / metalik alüminyum GAMMA instabus anahtar
açık maun / titan beyazı

DELTA miro ağaç ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  4’lüye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası
• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 

• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol

• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 
kontrolü (GAMMA wave)

• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı

Gerçek ağaçtan yapılan çerçeveler, doğal
yapılarından dolayı farklı görünebilirler.
Ağacın olgunluğu renklerini etkiliyebilir.



titan beyazı titan beyazı / metalik platin metalik platin

DELTA style

Şekil ve kullanım berraklığı. Sade tasarım.
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asfalt siyahı asfalt siyahı / metalik platin GAMMA instabus anahtar
metalik platin

İncelikten hoşlanan kişilere, DELTA ürün se-
risi içinde bulunan DELTA style tercih et-
mesi önerilmektedir. Bu anahtar ve prizler
görülmemiş derecede bir fonksiyonellik ile
estetik olarak tatmin edici bir tasarımı bir
araya getirmektedir. 
Sade. İncelik. Çağdaş.
Duyguları okşayıcı. Evde ve işte etkisi her
zaman kesin olan bir kavram.
Sade tasarım.

DELTA style ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  5’liye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• DELTA style metalik platin, parmak izleri-

nin oluşturduğu lekelere karşı koruma 
sağlar.

• Çeşitli kapak tasarımlarına sahiptir. 
Örneğin etiketli, pencereli vs.

• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:
gövde, kapak, prizler

• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 
sızdırmazlık plakası

• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 
• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol
• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 

kontrolü (GAMMA wave)
• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı
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DELTA profil

Sıcak tonlar, uyumlu hatlar. Mükemmel ahenk
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titan beyazı inci grisi bronz



DELTA profil özellikle yaşam alanları ile uy-
umlu biçimde karışım sağlayan bir anahtar
ve priz serisidir.. Titan beyazı, inci grisi,
antrasit , gümüş, bronz ya da şampanya
renklerinde tercih edilebilir.Bu sıcak ve par-
lak tonlar anahtarların kavisli çizgilerine
mükemmel bir uyum sağlar. Bu eşsiz kom-
binasyon ile DELTA profil herhangi bir evin
havası içinde mükemmel uyum yansıtmak-
tadır.
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antrasit şampanya GAMMA instabus anahtar
gümüş

DELTA profil ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  5’liye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Çeşitli kapak tasarımlarına sahiptir. 

Örneğin etiketli, pencereli vs.
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• IP44 koruma derecesi için opsiyonel ara 

sızdırmazlık plakası

• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 
• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol
• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 

kontrolü (GAMMA wave)
• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü (GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı



DELTA natur

Doğayla iç içe. Bütün detaylar önemlidir.
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kayın* kiraz* maun



DELTA natur serisi ürünlerimiz kaliteli
ağaçlardan yapılmış olup özellikle kırsal ev
stilleri için çok uyumludur. Doğal malzeme-
leri seven kişiler için ortama doğal bir hava
kadar. İstediğiniz tasarımlar yöreye özgün
ağaçlardan, çevreye dost bir şekilde elde
edilir. Klasik tasarımın ve değerli ağacın 
uyumlu ortak yaşamı.
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maun açık meşe koyu meşe

DELTA natur ürünlerinin avantajları:

• 1’liden  4’lüye kadar çerçeve
• Yatay ve dikey montaja uygun çerçeveler
• Delta i-system ürünlerinin bileşenleri:

gövde, kapak, prizler
• Tekli kapaklar opsiyonel olarak 

ışıklandırılabilir.

• DELTA i-system için diğer fonksiyonlar 
• Telefon ve data prizleri
• Jaluzi kontrolü
• Dimmer kontrolü
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı

* Renkler verniklemeyle elde edilmektedir.



DELTA ambiente

Güzelliğe bir bakış. Yaratıcılığa olan düşkünlük.
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kutup beyazı / çelik kutup beyazı / kutup beyazı



Diğerlerine benzemeyen odalar, standart
ürünlerin sunabileceğinden biraz daha
fazla benzersiz kapak ve çerçevelere ihtiyaç
duyar. DELTA ambiente bu felsefeye dayan-
maktadır. Sonuç: her yönden istisna olan
bir anahtar ve priz serisi. Her yerde göre-
meyeceğiniz renk ve tasarım. Anahtar ve
prizlerin yüzeyleri DELTA ambiente’ye o 
görülmedik cazibesini veren renkli ara 
kordonları ile dengeli bir durum yarat-
makta ve sonuçta evinize taklit edilemez
bir stil kazandırmaktadır .
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GAMMA instabus anahtar
kutup beyazı / kutup beyazı

DELTA ambiente ürünlerinin avantajları:

• 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 ya da kutup beyazı 
ve kutup beyazı kombinasyonlu anahtar 
ve priz yüzeyleri

• prizleri, temasa karşı koruma

• DELTA ambiante için diğer fonksiyonlar 
• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol
• Jaluzi kontrolü
• Isı kontrolü
• Dimmer kontrolü
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus ‘a bağlantı imkanı





Mükemmel tasarımDetaylardaki mükemmellik



DELTA reflex duman dedektörleri

Tüm evinizi kuşatan güvenlik. Güvenebileceğiniz ekipmanlar.
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VdS onaylı yüksek kaliteli duman dedektör-
lerimiz DIN EN 14604  standartlarına uy-
gundur. İsteklerinizi karşılayabilecek olan 4
farklı duman dedektörümüz vardır.

DELTA reflex pilli duman dedektörü:

• Standart R6(AA) pilleri ile en az 5 yıl 
kullanılabilirlik

• 40 adet duman dedektöre kadar 
bağlanıp ağ oluşturma seçeneği

• UV ışınlarına karşı dayanıklı materyal
• Esnek genişleme paketleri ile;

• Sesli ya da ışıklı alarm
• GAMMA instabus ile kullanılabilmesi 

için radyo modülü 

DELTA reflex SD230N duman dedektörü:

• Anma gerilimi 230 V
• Enerji kesildiğinde 9 V’luk pil devreye 

girer
• Titan beyazı renginde modern tasarım
• Basit ve çabuk montaj
• 38 adet duman dedektöre kadar 

bağlanıp ağ oluşturma seçeneği
• UV ışınlarına karşı dayanıklı materyal

Pil SD230N SD9 / SD9L

DELTA reflex SD9 duman dedektörü:

• 9-V luk duman dedektörü
• Fonksiyon test edilebilirliği için test 

butonu
• Titan beyazı renginde modern tasarım
• Çok iyi fiyat/performans oranı
• Tek çalışabilme özelliği
• UV ışınlarına karşı dayanıklı materyal

DELTA reflex SD9L duman dedektörü:

• Sahip olduğu yüksek kalite lityum pil ile 
en az 7 yıl kullanılabilirlik.

• Tek çalışabilme özelliği
• UV ışınlarına karşı dayanıklı materyal
• Pil uyarı göstergesi
• Titan beyazı renginde modern tasarım

DELTA reflex hareket dedektörleri:



DELTA reflex IP 55 hareket dedektörü
ve uzaktan kumandası
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DELTA hareket dedektörleri

İhtiyaç duyduğunuz anda aydınlık. Enerji maliyetlerinizde düşüş.

Garajlar, bodrumlar, koridorlar, holler, lava-
bolar vs. gibi yerlerde ışıkların otomatik
olarak yanıp sönmesi tercih edilir. Bu 
amaçlar için hareket dedektörlerimiz vardır.

DELTA reflex IP55 hareket dedektörü:

• Gecikmesiz açma
• Havanın kararmasına göre ve de belirli 

bir saatten sonra çalışma ayarlanarak 
istenmediği zamanlarda bölgenin 
aydınlanmaması sağlanabilir

• 2 ayrı açılarda çalışır:
-120°, yaklaşık olarak algılama mesafesi 
10 m
-290°, yaklaşık olarak algılama mesafesi 
16 m

• 290° IR versiyonu ile uzaktan kumanda 
fonksiyonları var

• Duvara, tavana veya köşelere montajı 
yapılabilir

• Titan beyazı veya Antrasit olarak renk se-
çenekleri var

Uzaktan kumanda fonksiyonları:

• Tatilde (evde bulunmama) fonksiyonu
• 4 saat ışık verebilme
• Sürekli kapalı tutulabilme fonksiyonu
• Uzaktan kumanda modülü üzerinden

parlaklık ayarı ve çalışma süresi ayarı

Sıva altı hareket dedektörleri:

• 2 dakikaya kadar uzatma
• Parlaklık ve hassasiyet ayarlanabilir

Farklı özellikli sıva altı hareket 
dedektörleri:

• 10 saniyeden 30 dakikaya kadar 
çalışmaya başlama süresi

• Elinizi dedektörün üstüne tutarak o anki 
loşluğu, loşluk eşiği olarak kaydedebilme
özelliği

• Kullanıcının “sürekli açık”, “sürekli kapalı” 
veya “otomatik” modlarını seçme 
özgürlüğü

Sıva altı hareket dedektörleri



i-system ürün yelpazesi

Eşsiz esneklik. Yeni bir bakış.

30

Kapak i-system

Çerçeve ve kordon DELTA vita

Çerçeve DELTA line

Çerçeve DELTA miro
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Kolaylıkla uyum sağlayın

i-system ürün yelpazesini tercih eden
kişiler,  büyük bir esneklik ve fonksiyonel-
likle karşılaşacaklardır. DELTA anahtar ve
prizlerinin 3 farklı serisinden istediklerini
tercih edebilirler. Bu ürünlerin avantajı iste-
dikleri fonksiyonu istedikleri çerçeveye uy-
gulayabilmeleridir. Kullanıcı i-system’deki
başka bir seriye geçmek isterse tek yap-
ması gereken çerçeveyi değiştirmektir. İleri
bir tarihte yenileme yapma veya yer
değiştirme mümkündür. Bu sistem ayrıca
1973’ten beri imal edilen ürünlere kadar
uyumludur. Bu ayrıca ekipmanlarını tama-
men yenilemenin çok masraflı ve karmaşık
olacağını düşünen müşterilerinizi de mem-
nun etmenizi sağlayacaktır.

i-system’e bir bakış :

• DELTA line, DELTA vita ve DELTA miro 
anahtar ve prizleri, 55x55 mm boyutları 
ile esnek ve geniş bir ürün yelpazesine 
sahiptir

• Titan beyazı, fil dişi, metalik alüminyum 
ve metalik karbon ana renklerinde

• IP44 koruma sınıfı için opsiyonel ara 
sızdırmazlık plakası

• Aşağıdaki özellikleri içeren geniş bir ürün
yelpazesi:
• Telefon ve data prizleri
• Hoparlör prizi ve ses kontrol
• Radyo frekans opsiyonlu jaluzi 

kontrolü(GAMMA wave)
• Isı kontrolü
• Radyo frekans opsiyonlu dimmer 

kontrolü(GAMMA wave)
• Hareket dedektörü
• GAMMA instabus‘a bağlantı imkanı



Üst düzey tasarımlarla sayısız özellik

Özgürlüğü seçin. İstediğiniz şekilde.
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Tüm DELTA serisi anahtar ve priz
tasarımlarında yüksek konfor ve güvenlik
sağlayan bir çok özellik mevcuttur.

Aşağıda bazı fonksiyonel ürünler, DELTA
miro titan beyazı rengi seçimiyle göste-
rilmiştir.

Jaluzi kontrol: 

Jaluzi kontrol özelliği ile jaluzilerinizi
istediğiniz seviyeye ayarlayabilir ve arzu
ettiğiniz gölgeyi sağlayabilirsiniz. Komfor
versiyonu ise size sayısız ek özellik sunar: 
el ile konrol edilen anahtarla gün ışığından
yararlanma , kış modu veya astro fonksiyo-
nuyla panjurlarınızı otomatik olarak
mevsimlere göre ayarlayabilirsiniz.

Dimmerler:

İstediğiniz loşluğu oluşturmak için ışığınızı
ayarlamakta dimmerler size büyük bir ko-
laylık sağlar. Sensör dimmerini harekete
geçirmek için operator arayüzüne dokun-
manız yeterlidir. Ayrıca bunlara konven-
siyonel butonlar ve de genişleme üniteleri
ekleyebilirsiniz. Bu butonlar sensör dim-
merle eşit bir şekilde kontrol sağlar.

Isı kontrol:

İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için her 
radyatörle teker teker uğraşmak yerine  sa-
dece bir ısı kontrol anahtarını kullanarak
istediğiniz odayı istediğiniz sıcaklığa ayar-
layabilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle önemli
ölçüde enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.

Jaluzi kontrol Dimmer Isı kontrol
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GAMMA anahtar ve ekranlar: 

Bina yönetim sistemi olan GAMMA insta-
bus ile çok sayıda fonksiyon gerçekleştirile-
bilir. Görünteleme sistemleri ile tüm temel
odalar ve bina durumu rahatlıkla takip edi-
lebilir. Merkezi bir noktadan her odanın du-
rumuna bakılabilir. Mesela odalardaki
pencerelerin açık mı kapalı mı olduğu göz-
lenebilir.

LED’li gövdeler: 

Yeni LED’li gövdeler, yönlendirici lamba-
ların modern versiyonudur. Karanlıkta bile
rahatlıkla seçilebilir. LED ışıklı gövdeler ne-
redeyse tüm DELTA modelleriyle uyumlu-
dur. Beyaz, kırmızı veya mavi renk
seçenekleri mevcuttur. 

Telefon prizleri:

İletişim sektörünün olanakları yüksek
hızları öngörür. Bu artan ihtiyaçları biz
karşılayabiliriz. Monte ettiğimiz çıkışlarla
analog veya dijital ekipman farkı olmadan
ihtiyaçlara cevap verebilmekteyiz.

DELTA miro sıva altı radyo haberleşme:

Yeni DELTA miro sıva altı radyo özellikleri
ve alarm fonksiyonuyla alanında çok
başarılı. İstenilen anahtar tasarımına uyum
sağlamakta ve sıva altına monte edilme-
siyle birlikte yerden tasarruf etmektedir.
Verdiği sesin kalitesi tasarımına bağlı ol-
maksızın üst düzeyededir. Ayrıca 6 kanala
kadar hafıza, LCD ekran ve RDS (Radio Data
System) özellikleri gibi çeşitli fonksiyonlar
sunmaktadır.

GAMMA anahtar ve ekranlar LED’li gövdeler Telefon prizleri Sıva altı radyo haberleşme



Kusursuz tasarım ve kalite

Trend yaratan tasarım. Mükemmel teknoloji.
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Yenilikçi ve Siemens kalitesiyle kanıtlanmış
teknolojimiz ile alanımızda öncülük eden
tasarımlar yaratmaktayız. Tasarımcılarımız,
fonksiyonellik ve görünüşü çağdaş yaşam
tarzında buluştururlar. Ayrıca ürünlerimizin
yapısında ekolojik materyaller kullanılmak-
tadır. Ürün geliştirme sürecimizde çevre ile
dost tasarım temel prensiplerimizdendir.
Bunun kapsamında malzemelerimizi seçer-
ken; az kirlilik yaratan, uzun ömürlü ve geri
dönüşümü sağlanabilen malzemeler seç-
meye özen gösteririz.

Bireysel zevkleriniz ve de yaratmak isteye-
bileceğiniz çok sayıda estetik tasarım,
geniş ürün yelpazemiz, sayısız  tasarım ve
renk çeşitlerimizle her şekilde karşılanabil-
mektedir. Ayrıca üretim sektöründeki reka-
betçi yapımız sayesinde, anahtar ve
prizlerimizin, her bir parçası dahil olmak
üzere, yüksek kalitede ve uzun ömürlü
olduğunu garanti edebiliriz.

DELTA ürün serilerinin diğer avantajları:

• Tüm operatör arayüzleri için tek gövde
• Tüm yeni tasarım çeşitlerimiz ve de ürün 

ailelerimiz, 1973’ten beri imal edilen 
gövdelere kadar uyumludur

• Çerçeve ve buton arasındaki boşluk her 
zaman eşit büyüklüktedir. Kaymayı önle-
mek için buton gövdenin içine oturmak-
tadır 

• Tüm gerilim altındaki bölümler izole 
edilmiştir.

• Kolay monte edilebilmesi için gövdelere, 
Torx T10 ve düz tornavidaların ikisine de 
uygun vidalar takılmıştır
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