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Mecanismos disponíveis em Branco Polar e Cinzento Antracite



Mureva Styl,
uma gama de equipamentos IP55 

Na Schneider Electric, apostamos continuamente na inovação 
tecnológica. 
Regulamentações rígidas de mercado significam desenvolver 
tecnologia cada vez mais avançada, para proporcionar eficiência, 
comodidade e segurança, a si e aos seus clientes.

O cerne desta inovação é baseado na ergonomia - permitindo uma fácil 
instalação para si e uma fácil utilização para os seus clientes.

A gama Mureva Styl é o resultado final da nossa pesquisa. A Mureva 
Styl reinventa a "facilidade de instalação" do seu equipamento e inova 
com um design robusto, mas moderno e único.

Simplifique a sua vida, optando pelo conforto que a gama Mureva Styl 
lhe oferece.

Mais negócios para si, mais satisfação para os seus clientes.

● Uma tampa transparente, para distinguir facilmente entre interruptor e tomada

● Tecnologia LED inteligente para fácil localização no escuro

As últimas inovações
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Porque todos os seus componentes são classificados com o 
índice de proteção IP55, a gama Mureva Styl resiste às mais 
duras condições ambientais: 
● Estanque, quer aberto ou instalado, 
● Classificação IK 08 para proteção contra impactos, - resistente 
aos raios UV, (o que significa que a versão Branco não sofre 
qualquer descoloração), 
● Resistente à sujidade e à poeira, bem como resistente a  
solventes...

 2

Os mecanismos são reforçados com componentes mais 
robustos, caixas e quadros rígidos e uma técnica de selagem 
impermeável da membrana traseira.

1

Mureva Styl,
um design resistente e robusto

O novo design robusto da gama Mureva Styl significa que pode 
agora trabalhar com total confiança.

Caixa

Entrada de cabo
Mecanismo

Selagem da 
membrana 
frontal

Selagem da 
membrana 
traseira

Interruptor 
basculante
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Mureva Styl, 
um design ergonómico

O maior avanço está no seu novo 
design ergonómico, que proporciona  
uma instalação simples. 

A gama Mureva Styl é projetada para 
ser instalada sem esforço, graças 
ao seu design intuitivo e montagem 
inteligente, que se baseia em ergonomia 
avançada.

... A cablagem é tão simples.
O mecanismo encaixa e desencaixa  
facilmente.

As tomadas de corrente, interruptores e 
botões de pressão podem ser facilmente 
iluminados com acessórios LED plug-and-play 
ou por fios.

Um simples interruptor pode ser facilmente 
transformado num botão de pressão, graças a 
um simples mecanismo de mola e à ajuda de 
posicionamento.

2

 3

Agora é fácil ligar os seus dispositivos, graças 
a um encaixe que lhe permite bastante espaço 
para cablagem...

1
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Mureva Styl,
um design moderno

A gama Mureva Styl não é apenas fácil 
de instalar e capaz de suportar todas as 
condições, foi também engenhosamente 
concebida com a utilidade em mente.

O seu perfil curvo conjuga-se 
perfeitamente com todas as gamas 
e, visualmente, enquadra-se 
harmoniosamente com as gamas da 
Schneider Electric. 

As duas luzes LED inteligentes incorporadas 
nas tomadas, são uma inovação da Schneider 
Electric, permitem facilmente verificar que a 
corrente elétrica está ligada. 
Uma funcionalidade inovadora, que também 
facilita a localização no escuro.

1

Uma tampa transparente substitui a tampa 
opaca, acabando com a confusão entre  
interruptores e tomadas.

 2

Branco Polar ou Cinzento Antracite?
Em consonância com as tendências de cores 
atuais para os mercados residencial e comercial 
de pequena dimensão,
a Mureva Styl está disponível em duas cores: 
Branco Polar e Cinzento Antracite. 
O Branco Polar é discreto e adequado para uma 
variedade de ambientes (por exemplo hospitais, 
laboratórios, armazéns, etc.). Por outro lado, o 
Cinzento Antracite é elegante e perfeitamente 
adequado para escritórios, garagens, lofts e 
jardins. 
Os acessórios de plástico são tratados de uma 
forma especial, de modo a que ambos os mode-
los resistam à acumulação de poeira e sujidade.
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A gama Mureva Styl,
menos inventário, mais funcionalidade
Ao reduzirmos o seu número de funções, a gama Mureva Styl não 
compromete nenhuma das suas qualidades em detrimento da 
funcionalidade.  
Uma gama que foi optimizada para oferecer maior eficiência.

Mureva Styl
Nova geração
gama

Cinzento 
Antracite

Branco 
polar

IP 55
para montagem saliente e montagem de encastrar

  

Produto monobloco Produto componível

+ =

Novidades da marca

A gama Mureva Styl oferece-lhe agora funções múltiplas 

Comutador de 
escada + 
tomada de  
corrente

Tomada de  
corrente dupla
(pré-cablada)

Tomada de
corrente tripla 
(pré-cablada)
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O Green Premium é o único 
rótulo que lhe permite 
desenvolver e promover, 
efetivamente, uma política 
ambiental com o objetivo de 
preservar a eficiência do 
seu negócio.  
Este rótulo ecológico 
garante a conformidade 
com as regulamentações 
ambientais mais recentes,  
e muito mais.

Descubra o que queremos 

dizer com ecológico... 

Verifique os seus produtos!

O rótulo ecológico Green Premium da Schneider 
Electric compromete-se a oferecer transparência, 
ao divulgar informações exaustivas e fiáveis 
relacionadas com o impacto ambiental dos seus 
produtos:

RoHS
Os produtos da Schneider Electric estão sujeitos às exigências da 
Diretiva RoHS a nível mundial, mesmo para os muitos produtos que não 
necessitam cumprir os termos da regulamentação. Os certificados de 
conformidade estão disponíveis para os produtos que satisfazem os 
critérios desta iniciativa Europeia,que visa eliminar substâncias perigosas.

Alcance
A Schneider Electric aplica o rigoroso regulamento REACh [acrónimo 
de Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of  Chemicals, 
ou seja, registo, avaliação e autorização de produtos químicos] aos seus 
produtos a nível mundial e divulga informações abrangentes sobre a 
presença de SVHC (substâncias que suscitam uma elevada preocupação) 
em todos estes produtos.

PEP: Perfil Ambiental do Produto
A Schneider Electric publica o conjunto mais completo de dados 
ambientais, incluindo dados relativos à pegada de carbono e ao consumo 
de energia para cada uma das fases do ciclo de vida em todos os seus 
produtos, em conformidade com o programa Ecopassport da norma 
ISO 14025 PEP. O PEP é especialmente útil para monitorização, controlo, 
poupança de energia e/ou redução de emissões de carbono.

EoLI: Instruções de Fim de Vida [End of  Life Instructions]
Disponíveis à distância de um clique de um botão, estas instruções 
fornecem:
•  Taxas relativas à possibilidade de reciclagem para produtos Schneider 

Electric.
•  Recomendações para a mitigação de riscos para as pessoas durante o 

desmantelamento de produtos e antes das operações de reciclagem.
•  Identificação das peças para reciclagem ou para tratamento seletivo, 

para mitigar riscos ambientais/incompatibilidade com processos-padrão 
de reciclagem.

A apoiar os produtos mais amigos do ambiente da indústria

Green PremiumTM

Mais de 75% dos  
produtos produzidos pela 
Schneider Electric  
foram premiados com o rótulo 
ecológico Green Premium
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Mureva Styl

Mecanismos
Para montagem saliente e montagem de encastrar

Comandos
Simples Duplos

 

 

Comutador de 
escada

Inversor de  
grupo

Interruptor bipolar Botão de pressão Botão de pressão 
com porta etiqueta

Comutador de 
escada duplo

Botão de pressão  
duplo 

Branco MUR39723 MUR39023 MUR39033 MUR39027 MUR39129 MUR39022
Antracite MUR37021 MUR35020 MUR35034 MUR35027 MUR34029 MUR35019 MUR35326
Características 10 AX 10 AX 16 AX 10 A 10 A 10 AX 10 A

250 V CA 250 V CA 250 V CA
ligadores automáticos ligadores automáticos ligadores automáticos
IP55(1) - IK08 IP55(1) - IK08 IP55(1) - IK07

Comandos especializados
Interruptor de emergência Estores

 

com  
3 posições

Com chave C/ comando 
rotativo

Botão de 
pressão

Antracite MUR35061 MUR35052 MUR35053 MUR35042
Características ligadores de parafusos ligadores de parafusos ligadores automáticos

os interruptores de chave e os interruptores de emergên-
cia estão equipados com interruptores 3 A

10 A - 250 VCA

IP55(1) - IK08

Com lâmpada

Comutador de escada Botão de pressão Botão de pressão  
duplo

  ou   

Branco MUR39024 MUR39127
Antracite MUR35025 MUR35127 MUR35228
Características 10 AX 10 A 10 A

250 V CA
ligadores automáticos
LED azul, 0,15 mA - 250 V
luminoso ou de sinalização (sem fios) luminoso luminoso (sem fios)
IP55(1) - IK08

(1) quando instalado numa caixa ou quadro

Tomada 2P+T tipo “Schuko”
Schuko

 16 A 2P+E, com tampa 
Branco MUR39134
Antracite MUR36134 
Características 250 V CA - 50 Hz

ligadores automáticos
IP55(1) - IK08

Dispositivo de sinalização

 
com visor vermelho para  
lâmpada E14 incandescente ou LED

Antracite MUR34526
Características fornecido sem lâmpada, 

consulte "Lâmpada para sinal luminoso" 
página 11
ligadores de parafusos
máximo 5 W
IP55(1) - IK08

Complete com  
uma caixa  
► página 12

Montagem saliente
Complete com  
um quadro  
► página 12

Montagem de encastrar

http://www.schneider-electric.com


www.schneider-electric.pt
11

Mureva Styl

Acessórios
Para montagem saliente e montagem de encastrar

Conjunto de 10 entradas para cabos

 para 3 cabos para 1 tubo
Branco MUR39007 MUR39008
Antracite MUR35007 MUR35008
Características ø do tubo: mín. 6 mm, máx. 20 mm

Saída de cabos
 

para um cabo
Antracite MUR37931
Características IP55(1) - IK07

para um cabo 3 x 2,5 mm2

10 conjuntos de 2 tampas para 
caixas, fixação com parafusos

Antracite MUR34206

Conjunto de 10 
etiquetas

MUR34004
com marcação em branco + campainha + luz + 
chave

Tampa de proteção 
para montagem 
encastrada, IP44

MUR34007

Lâmpadas

incandescente LED
MUR34555 MUR34556

Características para o dispositivo de 
sinalização MUR34526, 
consulte a página 10

Mola para transformar  
um interruptor num 
botão de pressão

Mola
S520299

Características 10 unidades, fornecidas num 
saco de plástico com uma 
ferramenta de ajuda de 
posicionamento
nota: os interruptores de botão 
são apenas adequados para 
cargas de 10 A (não de 10 AX)

Lâmpadas LED para tomadas, 
interruptores e botões de 
pressão

LED azul, 0,15 mA 
250 V, fio

LED azul, 0,15 mA 
250 V, plug & play

LED azul, 5 mA  
12-48 V, plug & play

S520291 S520292 S520293
Características para interruptores

e tomadas
apenas para 
interruptores

apenas para interruptores

para RL e cargas especiais

Cobertura para caixas, com tampa (1) 

 
para a gama de produtos 
Unica

Branco MUR39106
Antracite MUR35106
Características IP55(2) - IK06
(1) veja a página xx do capítulo "Informações Técnicas",  
a tabela da gama de produtos Unica compatível com 
estas coberturas com tampa para caixas.
(2) quando instalado numa caixa ou num quadro.

Complete com  
uma caixa  
► página 12

Montagem em superfície

Complete com  
um quadro  
► página 12

Montagem encastrada
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Mureva Styl

Caixas e quadros
Para montagem saliente e montagem de encastrar

Caixas para montagem saliente

 simples duplo horizontal duplo vertical triplo horizontal
Branco MUR39911 MUR39914 MUR39912 MUR39913
Antracite MUR37911 MUR37914 MUR37912 MUR37713
Características IP55(1) - IK08

Quadros para montagem de encastrar

 simples simples com garras duplo horizontal duplo vertical triplo horizontal
Branco MUR39107 MUR39108 MUR39101 MUR39151 MUR39109
Antracite MUR34107 MUR34108 MUR34101 MUR34151 MUR34109
Características IP55(1) (apenas em paredes planas/lisas. IP44(1) se montada em paredes irregulares com a ref. MUR34007) / IK08

(1) quando completada com tampas

http://www.schneider-electric.com
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Mureva Styl

Produtos monobloco
Montagem saliente

Comandos
Simples Duplos Com lâmpada

 

Comutador 
de escada

Inversor de 
grupo

Interruptor 
bipolar

Botão de 
pressão 

Comutador 
de escada 
duplo

Comutador de escada Botão de 
pressão

  ou   

Branco MUR39021 MUR39026
Antracite MUR35021 MUR35023 MUR35033 MUR35026 MUR35022 MUR35024 MUR35028
Características 10 AX 10 AX 16 AX 10 A 10 AX 10 AX 10 A

250 V CA 250 V CA 250 V CA
ligadores automáticos ligadores 

automáticos
ligadores automáticos

LED azul, 0,15 mA 250V
luminoso ou de sinalização 
(sem fios)

luminoso

IP55 - IK08 IP55 - IK08 IP55 - IK08

Interruptores-temporizadores 
mecânicos

Branco MUR39067
Antracite MUR35067
Características 250 V CA

até 14 min. - passos ajustáveis: 2 min.
ligadores de parafusos
capacidade de comutação: 10 A
IP55 - IK08

Tomada 
2P+T + 
comutador 
de escada

Tipo “Schuko”

 
16 A 2P+T, com tampa 
+ comutador de escada

Antracite MUR36024

Tomadas 2P+T tipo “Schuko”
Simples Duplas Triplas

 16 A 2P+T, com tampa 16 A 2P+E, com tampa 16 A 2P+E, com tampa
Branco MUR39034 MUR39035
Antracite MUR36034 MUR36029 MUR36038
Características ligadores automáticos ligadores automáticos 

pré-cabladas
ligadores de parafuso 
pré-cabladas

IP55 - IK08 IP55 - IK08 IP55 - IK08

Montagem de encastrar
Tomadas 2P+T tipo “Schuko”

 16 A 2P+T, com tampa
Branco MUR39132
Antracite MUR36132
Características ligadores automáticos

IP55 - IK08

Comandos 
Simples

Comutador de escada, com garras de 
fixação

Branco MUR39721
Características 10 AX

250 V CA
ligadores automáticos
IP55 (apenas em paredes planas/lisas. IP44 

se montada em paredes irregulares com a ref. 
MUR34007) / IK08

Características ligadores automáticos
comutador: 10 AX-250 V CA
IP55 - IK08
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Mureva Styl

Informação técnica
Exemplos de ligação
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L
N

1

2

L

L
N

1

2

L

Comutadores de escada

Comutadores de escada duplo + 
inversor de grupo

Comutador (utilizado como 
interruptor simples) 

Comutador de escada

Comutador de escada com LED

Comutador de escada duplo

Comutador (utilizado como 
comutador de lustre)

Comutador (utilizado como 
interruptor simples) luminoso

Comutador (utilizado como
interruptor simples) com 
sinalização

Comutadores de escada luminosos

Comandos
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Mureva Styl

Informação técnica

1 L

L
N

1 L

L
N

1 L

L
N

N

t

On

1 L

L
N

N

t

On

Controlo da luz através de 
relé de impulsos

Controlo da luz através de 
relé de impulsos

Controlo da iluminação de escadas através de um temporizador específico

Controlo da iluminação de escadas através de um temporizador específico

:  Módulo de comando
:  Botão de pressão para estores:  

 comando local
:  Botão de pressão para estores:  

 comando central

Botão de pressão para estores

Botão de pressão

Botão de pressão com LED

Comandos especializados

L L

L

LL

L

C

C

L N
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Mureva Styl
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