System M 2.0

Simples, flexível e tecnicamente sofisticada
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Flexível
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Merten System M 2.0
Seja para casas particulares ou em escritórios
com a System M 2.0 tem a solução perfeita
para os seus clientes

Inteligente
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Quickflex®
Mecanismos para uma instalação rápida
.

Eficiente
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Poupe na energia e ganhe em conforto com
as novas soluções de dimmers

Atraente
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Seja em branco anti-bacteriano, madeira ou
metal, desde os materiais standard aos materiais genuínos- a System M 2.0 oferece várias
opções para cada estilo individual.
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Flexível

4

Soluções à medida

A System M 2.0 significa diversidade inteligente
A System M 2.0 é simples, flexível, tecnicamente sofisticada e esteticamente perfeita.
Além disso, proporciona a solução ideal para cada espaço, seja para casas particulares ou escritórios. A System M 2.0 adapta-se às necessidades dos seus clientes e
oferece funcionalidade, conforto, eficiência e inteligência.

A System M 2.0 oferece soluções feitas
à medida com vantagens claras:

> A System M 2.0 representa sempre um valor
>
>

acrescentado num orçamento, seja para uma
instalação simples ou mais complexa.
Para qualquer estilo já que a System M 2.0 é
uma combinação de estética e materiais que
se adaptam a qualquer ambiente.
Personalização da System M 2.0 para conforto

>

e segurança de casas particulares e edifícios
de escritórios.
A System M 2.0 combina todas as
tecnologias, desde instalações clássicas
a sistemas modernos como a RádioFrequência e o KNX.

175 funções
na System M 2.0
Soluções para
escritórios

Soluções
residenciais

Um sistema completo com soluções
para cada necessidade.
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Soluções inovadoras para instalações eléctricas clássicas
Localização: Hall

Interruptores e tomadas fazem parte da base de qualquer gama de
aparelhagem de instalação. A System M 2.0 é a solução perfeita para estes
elementos básicos mas também pode enriquecer instalações clássicas
com detectores de movimento, termóstatos, dimmers ou tomadas de TV
num design integrado.

Tomada de TV+FM+SAT, 1
elemento, M-Elegance
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Interruptor com indicador
luminoso, 1 elemento,
M-Elegance

Tomada de Corrente com luz
orientada para o chão,
1 elemento,M-Elegance

Maior conforto com a System M 2.0 e KNX
Localização: Sala de estar

Para os clientes que exigem os mais elevados níveis de conforto e
eficiência, o KNX tem a tecnologia perfeita. Com a sua ampla gama de
funções, a System M 2.0 adapta-se às expectativas dos seus clientes.
Pressionando um pulsor, pode ligar cenários pré-programados de
iluminação, estores e controlo de temperatura.

Tomada TV, M-Elegance,
Metal

Tomada RJ45, M-Elegance,
Metal

Pulsor 4 elementos plus com
receptor IV, M-Elegance, Metal

Pulsor multi-funções 4
elementos com unidade de
controlo de temperatura,
M-Elegance, Metal

100% de conforto
em casa
Desejo de conforto
& segurança

Flexibilidade do KNX
e da System M 2.0

Facilidade de utilização e ampla gama de funções são
requisitos obrigatórios numa instalação eléctrica moderna.
O KNX vai ao encontro dos requisitos dos clientes
e proporciona níveis elevados de conforto.
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Renovações simples com a System M 2.0
Localização: Quarto

Os seus clientes gostariam de ter mais conforto e flexibilidade? A
instalação eléctrica já não cumpre os novos requisitos? Com o sistema
Connect e a System M 2.0, pode oferecer ao seu cliente a solução perfeita,
de uma forma rápida.

Dimmer RF, M-Elegance

Botão de Pressão 2 elementos
RF, M-Elegance

Botão de Pressão de Estores
RF, M-Elegance

Adaptador para tomada de
corrente RF, M-Elegance

100% de flexibilidade
nas renovações
Desejo de mudança
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soluções sem fios
com o sistema
de rádio Connect

Instale apenas o botão de pressão RF da System M 2.0
onde seja necessário e ligue através de Rádio Frequência.
Terminado!

Controlo de edifícios inteligente e a System M 2.0
Localização: Escritório

Particularmente em edifícios de escritórios, a gestão inteligente realmente
compensa: para os seus clientes, porque se podem concentrar no trabalho,
em vez de terem de pensar na temperatura e iluminação. E para si, porque
pode ir ao encontro de requisitos profissionais com soluções totalmente
integradas. E mais eficiência energética significa custos mais reduzidos
o seu argumento de venda perfeito!

Unidade de controlo de
Temperatura, M-Elegance,
Vidro

Edifícios de escritórios complexos

Soluções cruzadas
de tecnologia

Pulsor multifunções 4
elementos com unidade de
controlo de Temperatura,
M-Elegance Vidro.

100% de gestão
inteligente de edifícios

A System M 2.0 permite a gestão interligada de edifícios- desde
escritórios pequenos a grandes complexos empresariais.
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Flexibilidade sem limites
Os interruptores e as tomadas são a base de qualquer gama de aparelhagem de
instalação. A System M 2.0 é a solução perfeita para estes elementos básicos e
dispõe ainda de mais de 175 funções que provam até onde pode ir com a System
M 2.0: uma gama completa de tecnologias a partir do mesmo modelo.
Os gostos dos seus clientes variam muito. Por
isso mesmo, independentemente de quanto os
seus clientes pretendam que a sua instalação
eléctrica seja confortável, segura e eficiente
energeticamente - com a System M 2.0 pode
oferecer-lhes exactamente a solução que
necessitam, onde a necessitam.

A gama inclui interfaces tradicionais tais como
interruptores e tomadas de corrente, pulsores
multi-funções, mecanismos de comando de
estores e botões de pressão, bem como todo o
tipo de mecanismos para ligação de telefones,
computadores, etc.

Interruptor

Tomada RJ45

Dimmer rotativo

Pulsor 4 elementos IV

Tomada de Corrente

Detector
de movimento 2,20 m

Tomada de Corrente
com led orientado
para o chão

Pulsor 2 elementos com
controlo de temperatura

Tomada TV

Unidade de controlo
de temperatura

Botão de pressão
de estores

Interruptor Duplo
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Inteligente
Quickflex ®
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QuickFlex® – é fácil fazer mais
Instalar interruptores e tomadas faz parte do trabalho diário de instalação.
Isto significa que uma instalação simples, rápida e segura de mecanismos
é um factor crítico de sucesso para qualquer electricista.

O sistema base Quickflex ® da Schneider
Electric é o passo perfeito para o sucesso. Os
cinco factores de sucesso dos mecanismos
para interruptores e tomadas de corrente da
Quickflex ® mostram-lhe como pode terminar
uma instalação em menos de 25% do tempo
habitual.

Poupe mais de 25%
no tempo de instalação

Parafusos de
aperto rápido fixam
o mecanismo
apenas com
3 pequenas torções

Quickflex ®- os 5 factores de sucesso

Ligação > ligação mais fácil
Chassis > alinhamento rápido e seguro
Aperto rápido > aperte em segundos
Teste dos contactos > teste mais conveniente
a partir da parte frontal
Módulos > Funções adicionais inteligentes
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Mecanismos de Comando
Quickflex ®
Vantagens evidentes

Ligação mais fácil
• Terminal de parafusos com protecção dos fios e
entradas afuniladas para uma ligação mais rápida e fácil.
• Esquema do circuito na rectaguarda para uma ligação
mais segura.
• Profundidade de instalação reduzida para uma maior
liberdade de movimentos na ligação.
• Terminais de ligação rápida com entradas afuniladas
para uma ligação dos fios
mais rápida e fácil.
• Ergonómico: as ligações são inclinadas a 35º, tornando a
instalação consideravelmente
mais fácil
• Fácil de manusear, fácil acesso às patilhas
de libertação
Interruptor Quickflex ®

Alinhamento rápido e seguro

Módulo LED Quickflex ®
para interruptores/botões
de pressão

• O chassis em aço de 1 mm é “indestrutível”
e resistente a torções, até mesmo
em paredes desniveladas.
• As suas extremidades curvas tornam
a instalação mais segura
• A superfície em zincado torna as marcações do
alinhamento e de identificação mais visíveis.
• 100% de segurança devido ao chassis ser totalmente
separado.

Aperto rápido

Módulo LED Quickflex ®
para mecanismos de comando duplos

• Garras 100% de embutir para uma instalação rápida
e segura nas cavidades das caixas de embutir.
• A ranhura para os parafusos permite utilizar
os parafusos habitualmente utilizados em caixas
de embutir universais.
• Bastam apenas 3 pequenos apertos nos parafusos de
fixação rápida e a base irá encaixar de forma segura na caixa.
• As garras são facilmente movíveis e tornam
a instalação e o realinhamento mais fáceis que nunca.

Teste frontal conveniente
Funções adicionais inteligentes podem
ser adicionadas sem ser necessária
a desmontagem
• As bases estão pré-equipadas com módulos de
iluminação LED: ligue apenas e já está!
Os módulos de LED vermelhos ou multi-cores podem
ser utilizados como piloto de localização ou sinalização.

• Marcações de ligação claras e facilmente identificáveis
• Pontos de verificação permitem o teste
conveniente e a medição na parte frontal - sem
necessidade de desmontar os mecanismos.
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Tomadas de Corrente
Quickflex ®
Vantagens evidentes

Ligação mais fácil
• Terminal de parafusos com protecção dos fios entradas
afuniladas para uma ligação dos fios mais rápida e fácil.
• Profundidade de instalação reduzida para uma maior
liberdade de movimentos na ligação.
• Terminais de ligação rápida com inserções em formato
de túnel para uma ligação dos fios mais rápida e fácil.
• Fácil de manusear, fácil acesso às patilhas de libertação

Alinhamento rápido e seguro
Tomada de corrente QuickFlex®

Módulo LED indicador luminoso Quickflex ®

Módulo LED luminoso
Quickflex®

Funções adicionais inteligentes podem
ser adicionadas sem ser necessária
a desmontagem
• Funções adicionais inteligentes podem ser adicionadas
sem ser necessária a desmontagem
• As bases estão pré-equipadas para expansão:
ligue apenas e já está!
• Indicador luminoso LED para controlo actual
• Módulo luminoso LED para piloto de localização.
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• O chassis em aço de 1 mm é “indestrutível”
e resistente a torções, até mesmo em paredes
desniveladas.
• As suas extremidades curvas tornam a instalação
mais segura.
• A superfície em zincado torna as marcações
do alinhamento e de identificação mais visíveis.
• 100% de segurança devido ao chassis ser totalmente
separado.

Apertado em segundos
• Garras 100% de embutir para uma instalação rápida e
segura nas cavidades das caixas de embutir.
• A ranhura para os parafusos permite utilizar
os parafusos habitualmente utilizados em caixas
de embutir universais.
• Bastam apenas 3 pequenos apertos nos parafusos de
fixação rápida e a base irá encaixar de forma segura na
caixa.
• As garras são facilmente movíveis e tornam
a instalação e o realinhamento mais fáceis que nunca.

Ligação Quickflex®
A instalação ideal

Ligação

A Quickflex® torna as tarefas de instalação diárias muito mais fáceis. Utilizámos
diversas ideias do seu trabalho do dia-a-dia para desenvolver os novos
produtos. A Quickflex® dá-lhe um novo sistema com muitos novos detalhes
que tornam a ligação visivelmente mais fácil.
Tomadas de Corrente & Mecanismos de Comando

Entrada de cabos afuniladas
Os compartimentos para os fios cónicos
e o percurso dos fios melhorado tornam a
ligação dos fios aos terminais mais fácil.

Ligação dos mecanismos

Mesmo com uma análise superficial, facilmente se revelam os diversos aspectos
inovadores do sistema Quickflex®. Por
exemplo, a posição das ligações

Protecção dos fios
A melhoria dos grampos de elevação nos
terminais dos parafusos permitem uma
fixação segura dos fios.

e a identificação dos contactos.
Mecanismos de comando que sejam tão fáceis
de ligar como a Quickflex®, representam
conforto ergonómico no seu melhor.

Interruptor

35°

Ângulo de ligação
As ligações nos interruptores são inclinadas
a 35º na vertical, no caso da versão de
ligação rápida. Isso torna a ligação ainda
mais conveniente.

Esquema do circuito
O esquema do circuito é impresso na
rectaguarda da base do interruptor. O tipo
de interruptor e opções de ligação podem
ser visualizadas imediata e claramente.
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Chassis Quickflex®
Alinhamento rápido e seguro

O novo chassis de aço de 1mm dos mecanismos Quickflex®,
combinado com as marcações de alinhamento claras tornam a
instalação de mecanismos de comando e tomadas de corrente
mais rápida e fácil. A superfície zincada faz com que as novas
marcações de alinhamento sejam mais fáceis de visualizar. As
marcações dão-lhe uma orientação clara para um alinhamento
perfeito de mecanismos múltiplos.

Tomadas de Corrente & Mecanismos de Comando

Marcações
As novas marcações de alinhamento e
identificações são particularmente legíveis
graças à superfície zincada do chassis.
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Chassis
O chassis em aço inoxidável
é indestrutível e resistente a torções, até
mesmo em paredes desniveladas. Todas as
extremidades dos chassis são arredondadas. Isso torna a instalação mais segura.

Chassis

Aperto Quickflex®
Inteligente e super-rápido

Os mecanismos Quickflex® podem ser apertados de uma forma
mais rápida e segura como nunca antes visto. As ranhuras para
parafusos optimizadas encaixam na perfeição e os chassis
isolados garantem a máxima segurança.

Aperto rápido

Tomadas de Corrente & Mecanismos de Comando
Parafusos de aperto rápido
No máximo com 3 pequenas torções
dos parafusos de aperto rápido, as garras
encaixam totalmente e os mecanismos
ficam fixos na parede.

Garras de molas de recolha
Antes da instalação, as garras encontram-se totalmente retraidas nas partes
laterais do mecanismo. Isto significa que
as garras não vão perturbar o processo de
instalação, minimizando o risco de danos.
Para a instalação na cavidade das caixas de
embutir, as garras permanecem retraidas,
tornando a instalação mais fácil. As molas
de recolha tornam as garras mais fáceis de
libertar e retrair totalmente quando se
pretende desmontar os mecanismos.
Chassis separado
O chassis e o resto do mecanismo são
separados um do outro. Isto significa que
se o invólucro de um fio ficar danificado
durante a instalação, não haverá descarga
eléctrica no chassis - a sua segurança está
assegurada.
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Testes de contacto Quickflex®
Teste conveniente a partir da parte frontal

Testes
de contacto

Os mecanismos de comando Quickflex® foram concebidos para tornar a
instalação tão rápida quanto segura para si. A Quickflex® também torna o seu
trabalho mais fácil no teste aos mecanismos já instalados. Os contactos na parte
frontal permitem-lhe testar todas as funções enquanto o mecanismo está a ser
instalado. É mais rápido e aumenta a segurança.

Mecanismos de comando
Teste de contacto
Os testes de contacto na parte frontal tornam o teste e a medição fáceis- até mesmo
quando a instalação já está terminada.
A identificação na parte frontal permitelhe visualizar quais os contactos activos
imediatamente.

Identificação na rectaguarda
O esquema de circuito permite a ligação
correcta na instalação

Identificação na parte frontal
Ao testar, pode estar seguro que os testes
de contacto identificados na parte frontal
já estão ligados.
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Referência do artigo
A referência do artigo na parte frontal
ajuda a identificar o produto instalado. Isto
torna a incerteza em relação aos mecanismos utilizados como algo pertencente ao
passado.

Módulos Quickflex®

Módulos

Seja numa instalação nova ou numa renovação - os módulos Quickflex®
permitem-lhe, sem remover os mecanismos, adicionar funções adicionais tais
como módulos LED à base Quickflex®. Basta instalar o módulo na parte frontal
dos mecanismos e já está!

Tomadas de corrente
Schuko Quickflex®

Módulo LED Quickflex®

Centro Quickflex®

Ligue os módulos e já está!

Remova a tecla/centro da base do
mecanismo

Insira o módulo

Já está!

Módulo de iluminação LED para interruptores/botões de pressão
Este módulo facilita 2 funções diferentes:
1-Função de controlo de iluminação
Liga-se quando a luz está acesa.
2- Função de piloto de localização
Ilumina-se quando a luz está apagada.
Encontra-se disponível em várias cores:
Vermelha- para funções simples- ou multicores (vermelha,
verde, azul ou combinações de acordo com o que for
solicitado).
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Módulos Quickflex®
Módulos

Módulo de iluminação LED para tomadas de corrente
O módulo actua como uma luz de orientação, uma luz de
segurança à noite ou proporciona um ambiente especial.
O fluxo luminoso é ajustável e pode ser adaptado
a circunstâncias específicas.

Tomadas de Corrente com módulo LED
O módulo indica que a corrente está presente. Se o LED
não estiver ligado, isto significa que a instalação ou a
fonte de alimentação necessitam de ser verificadas.
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Eficiente
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Um dimmer como
economizador de energia?
Soluções dimmers

A iluminação representa mais de 40% do consumo de energia nas
casas particulares.
Os cenários de iluminação são melhor alcançados com os reguladores de
fluxo luminoso. A iluminação a 100% pode ser desagradável na maior
parte das situações.
A eficiência energética é alcançada com pequenos detalhes tais como
utilizar apenas o fluxo de luz necessário.

+ de 20% de poupança
de energia
Iluminação

Soluções dimmers

Regular o fluxo luminoso em 25% representa uma
poupança de energia total de 20%.

O dimmer correcto
para cada necessidade

Pode regular as luzes, independentemente se pretende comandar lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halogéneo.
Motores eléctricos de ventiladores, por exemplo, também podem ser regulados.
Ao seleccionar o regulador rotativo correcto, vai encontrar uma grande amplitude de produtos de elevada qualidade
em várias linhas de estética. Os mecanismos seguintes providenciam soluções de dimmers para qualquer tipo de utilização.
Novos reguladores de fluxo luminoso

Interruptor rotativo para cargas óhmicas, Comutador rotativo para cargas
400 W
indutivas, 600VA

Comutador rotativo para cargas
capacitivas, 315VA

Comutador rotativo para cargas
capacitivas, 630VA

Comutador rotativo universal, 420VA

Interruptor rotativo 1-10V

Regulador de motores monofásicos
400VA
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Comutador rotativo universal, 600VA

Exemplos de aplicação
Sala de Estar
Quando a sua sala de estar se transforma numa
sala de cinema, o fluxo luminoso é decisivo para
criar o ambiente. Se a iluminação estiver totalmente desligada, fica demasiado escuro e não
apropriado para os olhos. A Iluminação fixa não
permite recriar um ambiente de cinema. Aqui,
os dimmers são a solução perfeita para tornar a
iluminação adequada ao estilo Hollywood.
Dimmer rotativo, MElegance, branco antibacteriano

Quarto
No quarto, é especialmente importante ajustar
a iluminação. Desde a luz para leitura até à luz
para trabalhar, passando pela luz para arrumar
roupa, um dimmer é a solução perfeita para
cada situação com o fluxo luminoso correcto.

Dimmer rotativo, M-Elegance, alumínio

Sala de reuniões
Durante as reuniões de negócios, habitualmente, é necessária a iluminação a 100%. Mas
quando se está a fazer uma apresentação
projectada, a iluminação tem de ser reduzida.
E após a apresentação, o ideal é ter uma iluminação intermédia. Aqui, o dimmer é o factor de
sucesso em cada reunião.

Dimmer rotativo, MElegance, branco antibacteriano

Escritório

Dimmer rotativo,
M-Elegance, branco
anti-bacteriano

Em espaços de escritórios, a luz natural
é a melhor iluminação para trabalhar. Para
trabalhar com computador, demasiada luz
do dia pode ser incómoda devido aos reflexos
no ecrã.
Aqui, também o comando específico da
iluminação através de dimmers é a melhor
forma de obter o nível de iluminação desejado.

23

O mecanismo na rectaguarda
Os novos recursos para uma instalação fácil,
rápida e segura

Os detalhes decisivos que constituem a base das soluções de dimmers mais
adequadas foram desenvolvidos:
- Os botões rotativos agora têm potenciómetros passo-a-passo
- O eixo rotativo foi reduzido para 4mm para um tempo de vida útil mais
prolongado
- Centro de arrefecimento mais espesso proporciona maior protecção contra
sobre-aquecimento.

Novo chassis
O anel de retenção zincado proporciona um manuseamento mais fácil e maior
estabilidade.

Profundidade
de instalação reduzida

> Mais espaço para os fios na saída
para a parede

Novo chassis

> O anel de retenção zincado
proporciona um manuseamento
mais fácil e maior estabilidade.

Ligações melhoradas

> Trabalho com fios rígidos e flexíveis
> Terminais dos parafusos com patilhas
> Largo o suficiente até para fios mais

grossos

Extremidades achatadas

> Encaixa melhor na saída para a parede
> Sem oscilações durante a instalação

Parafusos e garras

> Isolados
> Concebidos para durar

Ligações melhoradas

> Isolamento dos parafusos melhorada
> Isolamento das ligações melhorada
Identificação melhorada

> Esquemas claros na rectaguarda
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Informação técnica
A nova gama de dimmers para qualquer aplicação
Seja num edifício novo ou numa renovação - as soluções de dimmers encaixamse sempre. Apenas tem de fazer um planeamento inteligente. Quais as cargas a
utilizar juntas? Aqui encontra o seu guia de escolha para o mecanismo correcto.

Cargas óhmicas (R)
• Lâmpadas incandescentes e
• Lâmpadas de halogéneo 230 V
Cargas capacitivas (RC)
• Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem
com transformadores electrónicos
Cargas Indutivas (RL)
• Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem
com transformadores magnéticos

Dimmers universais (RC/RL)
Com os mecanismos rotativos universais,
pode controlar cargas óhmicas e capacitivas
ou óhmicas e indutivas através de um botão
rotativo
Potenciómetros electrónicos
Com o potenciómetro electrónico, pode ligar e
regular lâmpadas fluorescentes com um
balastro 1-10V através de um botão rotativo.

Regular ventiladores
também poupa
energia

Regulador de motores
Com o regulador de motores, pode ligar
motores monofásicos e controlar a sua
velocidade utilizando um botão rotativo.

Tipos de dimmers
Tipo

Dimmer rotativo
cargas óhmicas

Dimmer rotativo
cargas indutivas

Dimmer rotativo
Dimmer rotativo
Dimmer rotativo
cargas capacitivas cargas capacitivas universal

Tipo de Dimmer

Dimmer Triac

Dimmer Triac

Dimmer transistor Dimmer transistor Dimmer universal Dimmer universal Controlador 1-10V Controlador de
Dimmer Triac
Ventilador/motor

Referência

MTN5131-0000

MTN5133-0000

MTN5136-0000

MTN5137-0000

MTN5138-0000

MTN5139-0000

MTN5142-0000

MTN5143-0000

MTN5135-0000

Cargas min/max

40-400W

40-600VA

20-315VA

20-630VA

20-420VA

20-600VA

1-10V

20-400VA

60-1000VA

Lâmpadas
incandescentes

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Lâmpadas
Halogéneo 230V
Transformador
electrónico

Dimmer rotativo
universal

Potenciómetro
electrónico

Regulador de
velocidade

Dimmer rotativo
cargas indutivas

Transformador
convencional
(ferromagnético)

•

•

•

•

Transformador
convencional
(toroid)

•

•

•

•

Tubos
Fluorescentes

•
•

Motores

•
•

Interruptor

Interruptor

Comutador

Comutador

Comutador

Comutador

Comutador

Comutador

Interruptor

Interruptor

Fusível

sim

sim

Sim, electrónio

Sim, electrónio

Sim, electrónio

Sim, electrónio

sim

sim

Sim, electrónio

Apenas mínimo

Apenas mínimo

Apenas mínimo

Mínimo e máximo Mínimo e máximo Mínimo e máximo Mínimo e máximo Apenas mínimo

Apenas mínimo
Nível mínimo e
máximo de ajuste
Módulo LED

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Atraente
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Design perfeito

A System M 2.0 dá-lhe total flexibilidade em estética

A System M 2.0 pode ser intregrada de forma harmoniosa em qualquer ambiente.
As opções dos quadros, superfícies e materiais podem ser combinados para
oferecer a solução perfeita para cada cliente.
Desde o termoplástico, ao vidro e metal, à madeira - pode optar por vários materiais, superfícies e cores, a partir dos quais
os seus clientes podem criar o seu estilo individual.

Mecanismos
de embutir

Quadro

Tecla

Já está!

O toque pessoal- Merten M-Elegance
Termoplástico

Branco Brilhante

Vidro

Branco Brilhante

Branco activo
Brilhante
(anti-bacteriano)

Diamante

Marfim Brilhante

Alumínio

Verde Esmeralda

Laranja

Antracite

Negro Ródio

Metal

Titânio

Inox

Cinzento Ródio

Madeira

Faia

Cerejeira

Nogueira

Wengué
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Make the most of your energy
Schneider Electric Portugal
Sede:
Avenida Marechal Craveiro Lopes, Nº 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101
Delegações:
Porto (Maia)
Edifício Vianorte
Rua do Espido, Nº 164 C, sala 506
4471-904 Maia
Tel.: 229 471 100
Fax: 229 471 137
Viseu
Quinta D’el Rei
Lote 228, fracção z, 1º
3500-401 Viseu
Tel.: 232 426 836
Fax: 232 426 280
Leiria
Urbanização Quinta da Gordalina
Rua António do Espírito Santo, Lote 1 - Loja 90
2415-440 Leiria
Tel.: 244 852 170
Fax: 244 854 699
Lisboa
Avenida Marechal Craveiro Lopes, Nº 6
1749-111 Lisboa
Tel.: 217 507 100
Fax: 217 507 101
Faro
Urbanização Monte da Ria
Rua Manuel Martins, Lote J - R/C
Montenegro
8050-261 Faro
Tel.: 289 818 867
Fax: 289 819 248
Serviço de Assistência Técnica
Parque Oriente
Rua Dom Nuno Álvares Pereira, nº4 bloco 17
2695 - 167 Bobadela
Tel.: 219 491 610
Fax: 219 491 611

www.schneiderelectric.pt
www.myenergyuniversity.com
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Os produtos e materiais apresentados neste documento são
susceptíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da estética,
como no plano da utilização. A sua descrição não pode,
pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspecto
contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações
dadas após confirmação pelos nossos serviços.

