






































DELTA valere
Classic luxury designed switches & sockets

Design & Quality
Siemens Germany



DELTA valere
Classic luxury designed switches & sockets

Design & Quality
Siemens Germany

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



ความงดงามที�หลอมรวมจากธรรมชาติ
สูร่สนิยมแหง่ความหรูหรา



ความงดงามที�หลอมรวมจากธรรมชาติ
สูร่สนิยมแหง่ความหรูหรา





Answers for infrastructure and cities.

s

Totally Integrated Power – Electromobility

WB140A Charging Unit
Safe charging of electric vehicles

Easy charging at home
WB140A charging unit: A modern, functional design and 
easy handling to create an optimized solution for use in  
private garages and semi-public parking lots. The protection 
type IP44 facilitates outdoor applications, e.g. in carports.

Comfortable handling
The charging process starts as soon as the charging coupler 
is connected to the electric vehicle. A charging delay in  
two-hour increments (2/4/6/8 hours) up to a maximum of  
8 hours can be selected via the delay function. This allows 
charging with photovoltaic current or utilizing off-peak  
tariffs. LEDs display the current battery status. Additional 
LED indicators at the top right and left of the enclosure  
indicate the current charge status with excellent visibility.

Easy installation 
The system-tested and CE-compliant WB140A charging  
unit is connected quickly and easily to a 230/400 V grid.  
A private installation requires an upstream installation of  
an RCCB and MCB to guarantee sufficient safety for people 
and assets. The installer can optionally limit the current  
consumption when installing the WB140A charging unit  
and adapt the device to the electric installation conditions. 
A separate mounting plate facilitates wall mounting.

Read the  
QR code with  
your QR code 
reader.



5TT3201-1KK25 1x 10 A

5TT3201-1KK27 3x 10 A 5SM3342-4 5SL4310-7

5TT3201-1KK27 3x 13 A 5SM3342-4 5SL4313-7

5TT3201-1KK27 3x 16 A 5SM3342-4 5SL4316-7

5TT3201-1KK27 3x 20 A 5SM3342-4 5SL4320-7

5TT3201-1KK37 3x 10 A 5SM3342-4 5SL4310-7

5TT3201-1KK37 3x 13 A 5SM3342-4 5SL4313-7

5TT3201-1KK37 3x 16 A 5SM3342-4 5SL4316-7

5TT3201-1KK37 3x 20 A 5SM3342-4 5SL4320-7

5TT3201-1KK37 3x 32 A 5SM3344-4 5SL4332-7

Order No. Rated current RCCB type B MCB RCBO type F

5SU1354-4KK10

5TT3201-1KK25 1x 13 A 5SU1354-4KK13

5TT3201-1KK25 1x 16 A 5SU1354-4KK16

5TT3201-1KK25 1x 20 A 5SU1354-4KK20

siemens.com/lowvoltage/electromobility

Siemens AG
Sector Infrastructure & Cities
Low and Medium Voltage Division
Low Voltage & Products
93009 Regensburg
Germany

Order no. E10003-E38-4B-R0020-7600 
Dispo 25601 • 0314 • 2.0
Printed in Germany

Order No. Max. current Default setting Setting options

5TT3201-1KK25 1x 20 A 16 A 10 A / 13 A / 16 A / 20 A

5TT3201-1KK27 3x 20 A 16 A 10 A / 13 A / 16 A / 20 A

5TT3201-1KK37 3x 32 A 20 A 10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 32 A

Product selection for upstream personal and line protection for additional safety

Subject to change.
The information provided in this brochure contains descriptions  
or characteristics of performance which in case of actual use do  
not always apply as described or which may change as a result of 
further development of the products. An obligation to provide the 
respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the 
terms of contract.

All rights reserved.
All product names may be brand names of Siemens Ltd or another 
supplier whose use by third-parties for their own purposes may  
violate the owner‘s rights.

© Siemens AG 2014

Type 
B

Type 
A

Wh

3 ~ 230/400 V 

WB140A charging unit with upstream personal and line protection for additional safety

5SM3 RCCB, type B 5SL4 MCB Upstream protection for home installation




