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n Lojistik

Genel
Lojistik servisimiz, teslimat servisi, ileti im ve çevre korumas
açsndan �sipari ten teslimata kadar kaliteli� hizmet sunar. 

Burada mü teri oryantasyonlu altyap ve bilgisayar destekli si-
pari  yürütme sayesinde lojistik ak larn optimizasyonunu 
gerçekle tirmekteyiz.

Ki isel özenli hizmet, zamannda teslimat bizim için önemlidir.

Burada yazyla i aretlenmi  öncelikli tipleri depodan teslim 
etmekteyiz.
DIN-ISO-9001 sertifikasyonu ve tutarl kalite kontrol bizim için 
vazgeçilmez artlardr.

Bilgisayar destekli sipari  takibi hzl, dü ük maliyetli ve ha-
taszdr. E er bu avantajlar de erlendirmek istiyorsanz, lütfen 
bizimle görü ün.

Ambalajlar ve Ambalaj Birimleri
Cihaz ve teslimat ambalajlar, ta mada toza ve mekanik hasar-
lara kar  koruma sunarlar ve böylece cihazlarn aksaksz teslim 
edilmesi gerçekle tirilir. 

Ambalajlarmzn seçim ve yapmlarnda çevreye dayankll ,
yeniden de erlendirme (örne in, 32 kg�a kadar teslimat paketleri 
içerisinde ta ma korumas olarak sitropar yerine buru uk ka t) 
ve her eyden önce çöpleri engeller.

Çoklu ve çok yönlü ambalajlarmzla, ayn zamanda çevreye 
saygl ve özel olarak isteklere göre ambalajlanm , çe itli amba-
lajlama çe itlerini size sunmaktayz:
Bir bak ta avantajlar:
� Daha az sipari  masraf.
� Çevre için temiz ambalajlama metotlar ile çöp yok etmede 

masrafsz veya dü ük masraf.
� Ksa paket açma zamanlar metotlar ile zaman ve personelden 

tasarruf.
� Zamannda -direkt montaj hattna �Just-in-time� teslimat stok 

indirimi sa lar. Depo alanlarnn tasarrufu vastas ile maliyet 
tasarrufu.

� Takm teslimat vastasyla hzl montaj.
� Standartla trlm  Euro-Norm-kutular, Euro-paletlerine uygun 

modüllü ço u ta yc sistemlerine uygundur.
� Çevre korumas için aktif katk.

Kataloglarn seçim ve sipari  verilerinde farkl bir ey yazmad 
sürece, cihazlarmz standart tekli ambalajlaryla teslim edilirler.

Küçük parçalar ve aksesuarlarda size bir cihazdan fazla cihaz 
içeren standart paketleme olarak maliyeti uygun paketleme bi-
rimleri sunarz. Örne in; 5, 10, 50 veya 100 adet. Cihazlarn tam 
kalitesi ve pürüzsüz bir sipari  ak n güvenli hale gertirmek için 
mutlaka bu miktarlardan tam say katlarnda sipari  edilmelidir.
Cihazlar nötr beyaz karton içerisinde teslim edilirler. Bir etiket 
uyar bildirileri CE- areti, yeniden dönü ümlü ok i aretleri ve ci-
haz tanmlamalarn Almanca ve ngilizce olarak belirtmektedir.

Sipari  No. (MLFB) ve paketleme miktar yannda ayrca 
Siemens Yetkili Servisinden alabilece iniz i letme talimatlarnn
(açklamalar, sipari  no ) sipari  no.�su verilmektedir. Siemens 
Yetkilisi için a a daki adrese baknz:

www.siemens.com.tr

Cihaz sipari  no.�lar ayn zamanda basitle tirilmi  sipari  ve 
depo lojisti i için EAN-barkodu üzerinden ço u cihaz belirlenebi-
lir. 

Sipari  No.�lar ve EAN-kodunun düzenlemesi alçak gerilim alt 
tekni i ana verileri de bilgisayar tekni inde kaytldr.

Çoklu Adet ve Çoklu Paketleme
Sayfa 11/3�deki tabloda verilen cihazlar çoklu adet veya çoklu pa-
ketlemeler eklinde temin edilebilir (istek üzerine daha fazla 
tasarm). Çoklu adetin veya çoklu paketlemenin ilk sipari inden 
önce paketleme snf, miktar, teslim süresi ve tam sipari
i aretlemesi için lütfen satcnzla irtibata geçiniz. ki paketleme 
snfnda da her bir sipari -no.�suna göre cihaz sipari  miktarlar,
paketleme miktarna tam olarak bölünmek zorundadr. E er bu 
yaplmazsa, bu i lem bilgisayar tarafndan otomatik olarak 
yaplr.

Çoklu Paketler

Çoklu pakette paketi dolduran miktarda cihazlar: 1/2 (W96) ve 
1/4 (W97) ENK. Standart uygunlukta çe idine göre paketlen-
memi  tek tek cihazlar (1 cihaz tipi), buna uygun büyük geri 
dönü ümlü karton�dan yaplm  büyük kartonu içermektedir. 

SIRIUS-programnn cihazlar 1/1, 1/2,1/4 ve 1/8�inci ksmndan 
ve Euro-Norm-kutular (ENK) sipari  edilebilir, sayfa 11/3�deki 
tabloya baknz. Çoklu paket sipari lerinde ilgili cihazlarn sipari
no.�lar �-Z� ile eklenip ayrca X90 ksa açklamas, SIRIUS prog 
ramndaki aletler için W9 ksa açklamas verilmelidir.

Sipari  örne i: 
3RT10 24�1AB00�Z W96
+ adet verisi: 48

Çoklu Paketlemeler (çe ide göre)

Çe ide göre standart uygunlukta paketlenmi  tek tek cihazlar  
(1 cihaz tipi) sabit plastik köpüklü desteklerle tekrar kullanlabilir 
Euro-Norm-kutular (ENK) nakliye korumas içermektedir.

ENK ayn zamanda sevkiyat paketi yerine de geçebilmektedir.
stek üzerine çoklu ta ma kaplar (MTB).

Çoklu paketlenmi  cihazlarda sipari  no.�su ��Z� ve X95 ksa 
açklamas yoluyla düzenlenebilir.

Sipari  örne i: 
3RT10 24�1AB00�Z X95
+ adet verisi: 96
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Takm Teslimat (çoklu, çe ide göre ayrlm  de il)

ENK�ya göre paketlenmemi  cihazlarn sipari  baznda cihaz 
tipine göre tasnifsiz büyük miktarlarn teslimat anla maya göre 
teslim edilir.
Teslimat tarzlarnn kesinle mesi için veya örn. depo teslimat
daha do rusu geri teslimatlar gibi ENK/MTB eklinde takm tesli-
matlar ve di er teslimat ekilleri için lütfen Siemens Yetkili 
Bayi�nizle irtibata geçiniz (sayfa www.siemens.de/automa-
tion/partner). Sizin için uygun bir çözümü hazrlayacaktr.

Paket Ölçüleri

Bölünemeyen Paket Miktarlarnda Teslim Edilebilen Çoklu ve Çok Yönlü Paketler, Miktarlar Adet Olarak

Paket Uzunluk
mm

Yükseklik
mm

Geni lik
mm

ENK 598 220 396
W95 576 192 380
W96 380 187 290
W97 290 187 190
W98 290   98 190

Cihazlar Çok yönlü Çok adetli

X95 (1/1 ENK) W95 (1/1 ENK) W96 (1/2 ENK) W97 (1/4 ENK) W98 (1/8 ENK)

Yap boyutu S00�S2 kontaktör
3RT10 1.�.A/B..1/2
3RT10 2.� .A. .0
3RT10 2.�.A. . 4
3RT10 2.�.B..0
3RT10 3.�.A..0/4
3RT10 3.�.B..0
3RT10 3.�.B..4

144
96
52
66
30
27
24

144
96
52
66
30
27
24

90
48
24
35
15
15
15

42
24
12
17
�
�
�

20
12
6

10
�
�
�

Açlabilir yardmc alter bloklar Tip S00:
3RH19 11�1F./GA/HA.. 600 600 280 140 70

Yardmc kontaktör Tip S00:
3RH11 . .�.A/B..0 144 144 90 42 20

Güç alteri Tip S00 �S2:
3RV10 11�. .. .0
3RV10 21�. . ..0
3RV10 31�. . ..0

96
61
24

96
61
24

48
29
12

24
14
�

12
�
�

Termik geciktiricili a r yük rölesi Tip S00�S2:
3RU11 16�. .B0
3RU11 26�. .B0
3RU11 36�. .B0

128
88
36

128
88
36

64
45
18

32
22
�

16
14
�

12 A�ya kadar güvenlik olmadan kullanlan kollar 
Tip S00:
3RA11 10� ..A. .�1AP0
3RA11 10� ..A. .�1BB4

52
52

52
52

26
26

12
12

6
6

Elektronik zaman rölesi:
3RP20 .5�.A.30, 3RP20 05�.BW30
3RP15 05� . ..30, 3RP15 60�.S.30
3RP15 1/2/4/5.� .A.30
3RP15 2/4.� .B.30
3RP15 3.� .A.30
3RP15 74� .N.30

144
140
208
140
140
208

144
140
208
140
140
208

90
67
96
67
67
96

42
27
50
27
27
50

20
20
24
20
20
24

Cihazlar Çok yönlü Çok adetli

X95 X90

Buton ve sinyal lambalar 3SB
komple cihazlar ve kumanda eleman-
lar
AC L-STOP cihazlar
Anahtar alter

�
�
�
�

50
20
20

150

Nihayet alteri 3SE
3SE2 1. .�1E..
3SE2 200�.C, � .XC, � .XN
3SE2 200� .D
3SE2 200� .E
3SE2 200� .G, � .U, � .XG
3SE2 200� .L, � .M
3SE2 210� .C
3SE2 210� .D

81
540
440
420
144
360
300
270

�
�
�
�
�
�
�
�

Güvenlik kombinasyonlar
3TK28, 3TK29 23 �
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n Ag- ve Cu-Fiyat Farklar

Ürünlerin fiyatlar üzerinde, liste fiyatlar üzerindeki yüzdeliklere 
göre Ag- ve Cu-zamlar hesap edilir. Fiyat farklarnn hesaplar
için i lenmi  gümü  Cu-DEL notu için, AG-kotas sipari  giri inin 
takip gününden itibaren ölçülebilir.

n Özel Tiplerin Sipari i
Katalo a göre olan tiplerden sapan ürünlerin sipari lerinde, kata-
logda belirtilen sipari  no.�su ��Z� belirtilmelidir. stenilen özel-
likler ek olarak alfa numerik ksa açklamalar veya açk metin 
eklinde belirtilmelidir.

11
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