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Interruptores, tomadas e comandos elétrIcos

Um universo de
possibilidades

 tecnologiasegurança 
e proteção

ORION

conforto 
a toda hora

exclusividade

apresentaÇÃo da lInha

funÇões

tabela de produtos

dImensões

InformaÇões técnIcas
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chrome
Qualquer que seja a sua preferência, encontre 

materiais de altíssimo padrão. As quatro cores 

de placas de Orion Chrome traduzem o máximo 

da elegância e sofisticação.

alumInIum
Experimente o alumínio com sua superfície 

única e opções de cores modernas. São oito 

placas disponíveis de Orion Aluminium para 

você escolher e realçar qualquer design.

orIon materIals orIon You
Combine e misture cores, vá ainda mais 

longe e viva sua paixão nos mínimos 

detalhes. Com Orion You, use qualquer 

ideia ou imagem do seu dia a dia para 

tornar seu ambiente incrível e exclusivo.
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OriOn é a plataforma modular da Schneider Electric que atende perfeitamente a cada estilo de vida. 

O Universo Orion possui mais de 300 itens: são interruptores e tomadas, módulos eletrônicos, dimmers para lâmpadas LED, conectores multimídia e muito mais. 

Também são muitas as possibilidades de combinação: a linha Orion se adapta a qualquer estilo, material, cor ou função. Sua modularidade permite trocar suas partes e 

placas de forma independente e todos os componentes são de fácil instalação. Orion é a solução perfeita.

OriOn é a plataforma modular da Schneider Electric que atende perfeitamente a cada estilo de vida. 

orIon essence
Acabamento de alta qualidade, as placas 

sem parafusos com curvas suaves se 

integram perfeitamente ao ambiente. 

Escolha dentre sete cores de placas e 

três cores de módulos, com acabamento 

brilhante ou acetinado. 
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Dimmer Digital para lâmpaDa leD: 

controle de luz com pulsos suaves de 

qualquer ponto do ambiente.

Dimmer rotativo para lâmpaDas 

leD: é simples criar o ambiente perfeito  

e economizar energia.

Dimmer para ventilaDor: 

compatível com ventiladores 

disponíveis no mercado.
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São várias opções de funções: simples e fáceis de instalar.

interruptor temporizaDor: 

quando é necessário economizar 

energia, o tempo em que as lâmpadas 

ficam ligadas pode ser ajustado. 

Detector De movimento: 

escolha quando e por quanto tempo 

as lâmpadas ficam ligadas em áreas 

de passagem.

interruptor a cartão:

a energia é ligada quando o cartão  

é inserido e desligada na sua remoção. 
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conector De DaDos usB: 

mostra imagens de câmeras digitais 

diretamente na tv. 

conector De DaDos HD15: 

conecte computadores a projetores  

e outros dispositivos mesmo que 

estejam em outros pontos do ambiente.

tomaDa HDmi:  

utilize o conector e elimine os cabos 

aparentes do home theater e office.

tomaDa mini jack: 

facilite a conexão do seu home theater 

ou sistema de sonorização sem 

comprometer a estética do ambiente.

tomaDa rj45:

 com conectores actassi cat 5e e cat6, 

o módulo te mantém conectado sem 

comprometer a qualidade da sua rede.

carregaDor usB:

carregue smartphones, tablets 

e câmeras diretamente em 

uma tomada apenas conectando 

um cabo ao dispositivo.
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Personalize qualquer ambiente. Graças à parte transparente removível, Orion permite mudar a aparência de sua placa de acordo com o seu gosto e seu estilo.  

Ouse combinar cores, faça o seu próprio desenho, recorte e coloque na sua placa. Seu ambiente será único e exclusivo.
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Personalize sua Orion com o aplicativo MiX&MATCH 
A Schneider Electric criou um aplicativo com diversas possibilidades de personalização. Basta escolher uma das imagens disponíveis no aplicativo ou 

uma foto de sua preferência, imprimir, recortar e colocar na sua Orion You. Dê vida a suas ideias. 

>mixandmatch.schneider-electric.com

Orion You

Desenho 
personalizado 

placa 
transparente 

suporte 
branco 
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Placas 4”x2” | ceGa

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730100004 40

aXis greY s730100224 20

Bege / Br s730100064 20

gamma silver s730100274 20

Horizon golD s730100234 20

planet BroWn s730100264 20

stellar Black s730100294 20

Placas 4”x2” | 1 Posto

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730101004 40

aXis greY s730101224 20

Bege / Br s730101064 20

gamma silver s730101274 20

Horizon golD s730101234 20

planet BroWn s730101264 20

stellar Black s730101294 20

Placas 4”x2” | 2 Postos

Descrição cÓDigo emB.

aDjacentes Branco* / Br s730102004 40

Branco / Br s730121004 40

aXis greY s730121224 20

Bege / Br s730121064 20

gamma silver s730121274 20

Horizon golD s730121234 20

planet BroWn s730121264 20

stellar Black s730121294 20

Placas 4”x2” | 3 Postos

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730103004 40

aXis greY s730103224 20

Bege / Br s730103064 20

gamma silver s730103274 20

Horizon golD s730103234 20

planet BroWn s730103264 20

stellar Black s730103294 20

OriOn ESSEnCE
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orion essence

Placas 4”x4” | ceGa

Descrição cÓDigo emB.

Bege / Br s730203064 20

gamma silver s730203274 20

Horizon golD s730203234 20

planet BroWn s730203264 20

stellar Black s730203294 20

orion essence

Placas 4”x4” | ceGa

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730200004 20

Bege / Br s730200064 20

orion essence

Placas 4”x4” | 2 Postos

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730201004 20

aXis greY s730201224 20

Bege / Br s730201064 20

gamma silver s730201274 20

Horizon golD s730201234 20

planet BroWn s730201264 20

stellar Black s730201294 20

orion essence

Placas 4”x4” | 6 Postos

Descrição cÓDigo emB.

Branco / Br s730203004 20

aXis greY s730203224 20

orion materials alUminiUm

Placas 4”x2” | 3 Postos

Descrição cÓDigo emB.

cosmic greY al s733103705 10

galaXY Black al s733103715 10

aurora golD s733103645 10

cosmic greY Br s733103635 10

orBital Blue s733103615 10

solar YelloW s733103605 10

venus pink s733103625 10

galaXY Black gr s733103765 10
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orion materials alUminiUm

Placas 4”x4” | 6 Postos

Descrição cÓDigo emB.

cosmic greY al s733203705 10

galaXY Black al s733203715 10

aurora golD s733203645 10

cosmic greY Br s733203635 10

orBital Blue s733203615 10

solar YelloW s733203605 10

venus pink s733203625 10

galaXY Black gr s733203765 10

orion materials chrome

Placas 4”x2” | 3 Postos

Descrição cÓDigo emB.

cHrome satin / al s732103505 10

cHrome gloss / Br s732103425 10

cHrome satin / Br s732103415 10

cHrome soFt / Br s732103405 10

cHrome Dark / gr s732103555 10

orion materials chrome

Placas 4”x4” | 6 Postos

Descrição cÓDigo emB.

cHrome satin / al s732203505 10

cHrome gloss / Br s732203425 10

cHrome satin / Br s732203415 10

cHrome soFt / Br s732203405 10

cHrome Dark / gr s732203555 10

orion YoU

Descrição cÓDigo emB.

placa 4"X2" 3 postos s739103005 10

placa 4"X4" 6 postos s739203005 10
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orion YoU 

sUPortes 4”x2” e 4”x4”

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

suporte 4"X2" para 3 
mÓDulos

s71010324 - - 50

suporte 4"X4" para 6 
mÓDulos

s71020324 - - 20

mÓdUlos interrUPtores 10a

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo interruptor 
simples 10a 250v 1 
mÓDulo

s70110104 s70110174 s70110194 50

mÓDulo interruptor 
paralelo 10a 250v 1 
mÓDulo

s70110304 s70110374 s70110394 20

mÓDulo interruptor 
intermeDiÁrio 10a 
250v 1 mÓDulo

s70110504 s70110574 s70110594 10

mÓDulo pulsaDor 
universal (sem 
gravacao) 10a 250v 1 
mÓDulo

s70110604 s70110674 s70110694 20

mÓdUlos interrUPtores 10a

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo pulsaDor 
campainHa 10a 250v 1 
mÓDulo

s70112604 s70112674 s70112694 20

mÓDulo pulsaDor 
minuteria 10a 250v 1 
mÓDulo

s70117604 s70117674 s70117694 20

mÓDulo interruptor 
Bipolar simples 10a 
250v 1 mÓDulo

s70110204 s70110274 s70110294 10

mÓDulo interruptor 
Bipolar paralelo 
10a 250v 1 mÓDulo

s70110404 s70110474 s70110494 10

mÓdUlos interrUPtores

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo interruptor 
simples 16a 250v 1 
mÓDulo

s70116104 s70116174 s70116194 50

mÓDulo interruptor 
paralelo 16a 250v 1 
mÓDulo

s70116304 s70116374 s70116394 20
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 proDutos certiFicaDos:
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mÓdUlos interrUPtores 16a

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo interruptor 
Bipolar simples 16a 
250v 1 mÓDulo

s70116204 s70116274 s70116294 10

mÓDulo interruptor 
Bipolar simples 25a 
250v 1 mÓDulo

s70113104 s70113174 s70113194 10

acessÓrios Para interrUPtor / PUlsador

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

leD para 
interruptores 
e pulsaDores 
0,15ma verDe

s71200004 - - 10

leD para 
interruptores e 
pulsaDores 0,15ma 
especial vermelHo

s71200204 - - 10

tecla para 
interruptor / 
pulsaDor 
1 mÓDulo

s71201004 s71201074 s71201094 20

acessÓrios Para interrUPtor / PUlsador

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

tecla para 
interruptor / 
pulsaDor simBolo 
campainHa 1 mÓDulo

s71201104 s71201174 s71201194 20

tecla para 
interruptor / 
pulsaDor simBolo 
lâmpaDa 1 mÓDulo

s71201204 s71201274 s71201294 20

tecla para 
interruptor / 
pulsaDor simBolo 
ventilaDor 1 mÓDulo

s71201304 s71201374 s71201394 20

tecla para 
interruptor  /
pulsaDor simBolo 
escaDa 1 mÓDulo

s71201604 s71201674 s71201694 20

tecla para 
interruptor / 
pulsaDor 3 mÓDulos

s71203004 s71203074 s71203094 20

cartela De simBolos 
para mÓDulos

s71200574 20
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mÓdUlos tomadas de enerGia elÉtrica

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v 1 
mÓDulo

s70202104 s70202174 s70202194 50

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v 
Borne automatico 1 
mÓDulo

s70205104 s70205174 s70205194 20

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 20a 250v 1 
mÓDulo

s70203104 s70203174 s70203194 20

mÓDulo tomaDa 
DupleX Br 2p+t 
10a 250v Borne 
automatico 3 
mÓDulos

s70325104 s70325174 s70325194 10

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v 
antiBacteriano  1 
mÓDulo

s70202134 - - 20

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 20a 250v 
antiBacteriano  1 
mÓDulo

s70203134 - - 20

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 20a 250v  1 
mÓDulo

s702031g4 - - 20

mÓdUlos tomadas de comUnicaÇÃo e acessÓrios

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo tomaDa 
para antena De tv (p/ 
caBo coaXial tipo F)  
1 mÓDulo

s70546804 s70546874 s70546894 20

mÓDulo tomaDa para 
antena coletiva De 
tv com Borne para 
Derivacao  1 mÓDulo

s70646904 s70646974 s70646994 10

mÓDulo tomaDa rj11 
(4 Fios)  1 mÓDulo

s70549104 s70549174 s70549194 20

mÓDulo tomaDa rj11 
(2 Fios)  1 mÓDulo

s70549004 s70549074 s70549094 20

mÓDulo tomaDa rj45 
(8 Fios) utp cat.5e 
toolless  1 mÓDulo

s70540004 s70540074 s70540094 10

mÓDulo tomaDa rj45 
(8 Fios) utp cat.6 
toolless  1 mÓDulo

s70540104 s70540174 s70540194 10
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mÓdUlos tomadas de comUnicaÇÃo e acessÓrios

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

tampa para 
conector rj45 s1  1 
mÓDulo (somente 
tampa Frontal sem 
conector)*

s70542004 s70542074 s70542094 10

tampa para 
conector rj45 
keYstone  1 mÓDulo 
(somente tampa 
Frontal sem 
conector)*

s70542104 s70542174 s70542194 10

mÓdUlos tomadas mUltimÍdia

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo tomaDa 
carregaDor usB 2.0 
1a 127/220v 1 mÓDulo

s70547004 s70547074 s70547094 1

mÓDulo tomaDa usB 
(conector De DaDos) 
1 mÓDulo

s70547104 s70547174 s70547194 1

mÓdUlos tomadas mUltimÍdia

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo tomaDa 
HDmi pre-caBeaDa 2 
mÓDulos

s70647204 s70647274 s70647294 1

mÓDulo tomaDa HD15 
Femea  1 mÓDulo

s70547504 s70547574 s70547594 1

mÓDulo conector 
mini jack 3,5mm 1 
mÓDulo

s70547604 s70547674 s70547694 1

mÓdUlos eletrÔnicos

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127/220v 
lâmpaDas leD 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70720129 - - 1

mÓDulo Dimmer 
rotativo 220v 
lâmpaDas resistivas 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70720024 - - 1
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*Somente tampa frontal, não acompanha conector. Verificar compatibilidade com o conector rJ45 de outros fabricantes, assim como suas versões.
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mÓdUlos eletrÔnicos

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127v 
lâmpaDas resistivas 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70710024 - - 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 220v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70722124 - - 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 127v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70712124 - - 1

mÓDulo Dimmer 
pulsaDor Digital 
127/220v lâmpaDas 
leD antiBacteriano 
2 mÓDulos

s70751429 - - 1

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127/220v 
lâmpaDas leD 1 
mÓDulo

- s70720179 s70720199 1

mÓdUlos eletrÔnicos

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo Dimmer 
rotativo 220v 
lâmpaDas resistivas 
1 mÓDulo

- s70720074 s70720094 1

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127v 
lâmpaDas resistivas 
1 mÓDulo

- s70710074 s70710094 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 220v 1 
mÓDulo

- s70722174 s70722194 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 127v 1 
mÓDulo

- s70712174 s70712194 1

mÓDulo Dimmer 
pulsaDor Digital 
127/220v lâmpaDas 
leD 2 mÓDulos

- s70751479 - 1
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mÓdUlos eletrÔnicos

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo pulsaDor 
minuteria 5a 127/220v 
antiBacteriano 2 
mÓDulos

s70727129 s70727179 - 1

mÓDulo sensor De 
presença 127/220v 2 
mÓDulos

s70723109 s70723179 - 1

mÓDulo interruptor 
por cartão 
eletronico 5a 
127/250v 2,5 mÓDulos

s70854109 s70854179 - 1

cartão De acesso 
DeDicaDo (10 peças)

s71254104 - - 1

mÓDulo tomaDa 
carregaDor usB 2.0 
1a 127/220v 1 mÓDulo

s70547004 s70547074 s70547094 1

mÓdUlos camPainhas

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo campainHa 
cigarra 220v 1 
mÓDulo

s70878204 s70878274 s70878294 10

mÓDulo campainHa 
cigarra 127v 1 
mÓDulo

s70878304 s70878374 s70878394 10

mÓDulo campainHa 
eletrÔnica 5 tons 
127/220v 2 mÓDulos

s70878609 s70878679 1

mÓdUlos comPlementares

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo cego 1/2 
mÓDulo (2 uniDaDes)

s70866004 s70866074 s70866094 20

mÓDulo cego 1 
mÓDulo (2 uniDaDes)

s70866104 s70866174 s70866194 30

mÓDulo cego 
antiBacteriano 1 
mÓDulo (2 uniDaDes)

s70866124 - - 10
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mÓdUlos comPlementares

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo cego 3 
mÓDulos

s70866304 s70866374 s70866394 10

mÓDulo saiDa De 
Fio 1 mÓDulo (2 
uniDaDes)

s70866804 s70866874 s70866894 20

conJUntos montados

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

conjunto 
interruptor simples 
10a 250v

s71310104 - - 20

conjunto 
interruptor 
paralelo 10a 250v

s71310304 - - 20

conjunto 
interruptor 
intermeDiÁrio 10a 
250v

s71310504 - - 10

conjunto pulsaDor 
campainHa 10a 250v

s71312604 - - 20

conJUntos montados

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

conjunto pulsaDor 
minuteria 10a 250v

s71317604 - - 20

conjunto 
interruptor Bipolar 
simples 25a 250v

s71313104 - - 10

conjunto 2 
interruptores 
simples 10a 250v

s71320104 - - 20

conjunto 
interruptor simples 
+ interruptor 
paralelo 10a 250v

s71324704 - - 20

conjunto 2 
interruptores 
paralelos 10a 250v

s71324304 - - 20

conjunto 3 
interruptores 
simples 10a 250v

s71330104 - - 20

conjunto 1 
interruptor simples 
+ 2 interruptores 
paralelos 10a 250v

s71335304 - - 20

conjunto 2 
interruptores 
simples + 1 
interruptores 
paralelo 10a 250v

s71335104 - - 20
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conJUntos montados

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

conjunto 3 
interruptores 
paralelos 10a 250v

s71334304 - - 20

conjunto tomaDa Br 
2p+t 10a 250v

s71302104 - - 20

conjunto tomaDa Br 
2p+t 20a 250v

s71303104 - - 20

conjunto 2 tomaDas 
Br 2p+t 10a 250v

s71322104 - - 10

conjunto 
interruptor simples 
10a + tomaDa Br 2p+t 
10a 250v

s71323104 - - 20

conjunto 
interruptor 
paralelo 10a + 
tomaDa Br 2p+t 10a 
250v

s71324104 - - 20

conjunto 2 
interruptores 
simples 10a + tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v

s71333104 - - 20

conjunto tomaDa 
para antena De tv (p/ 
caBo coaXial tipo F)

s71346804 - - 20

conJUntos montados

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

conjunto tomaDa 
rj11 (2 Fios)

s71349004 - - 20

conjunto campainHa 
cigarra 220v

s71378204 - - 10

conjunto campainHa 
cigarra 127v

s71378304 - - 10

conjunto Dimmer 
rotativo 127/220v 
lâmpaDas leD

s71320129 - - 1

conjunto variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 220v + 
2 interruptores 
paralelos 10a

s71322129 - - 1

conjunto variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 127v + 
2 interruptores 
paralelos 10a

s71312129 - - 1

conjunto sensor De 
presença 127/220v

s71323109 - - 1

conjunto saiDa 
De Fio

s71366804 - - 20
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conJUntos montados

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

placa+suporte 4"X2" 
cega

s735100004 - - 30

oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

placa 4"X2" cega 
antiBacteriana

s730100024 - - 20

placa 4"X2" 1 posto 
antiBacteriana

s730101024 - - 20

placa 4"X2" 2 postos 
antiBacteriana

s730121024 - - 20

placa 4"X2" 3 postos 
antiBacteriana

s730103024 - - 20

placa 4"X4" cega 
antiBacteriana

s730200024 - - 20

oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

placa 4"X4" 2 postos 
antiBacteriana

s730201024 - - 20

placa 4"X4" 6 postos 
antiBacteriana

s730203024 - - 20

mÓDulo interruptor 
simples 10a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70110124 - - 10

mÓDulo interruptor 
paralelo 10a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70110324 - - 10

mÓDulo interruptor 
intermeDiÁrio 10a 
250v antiBacteriano 
1 mÓDulo

s70110524 - - 10

mÓDulo pulsaDor 
universal (sem 
gravacao) 10a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70110624 - - 10

mÓDulo interruptor 
Bipolar simples 10a 
250v antiBacteriano 
1 mÓDulo

s70110224 - - 10
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oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo interruptor 
simples 16a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70116124 - - 10

mÓDulo interruptor 
paralelo 16a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70116324 - - 10

mÓDulo interruptor 
Bipolar simples 16a 
250v antiBacteriano 
1 mÓDulo

s70116224 - - 10

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v 
antiBacteriana 1 
mÓDulo

s70202124 - - 10

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 10a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70202134 - - 20

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 20a 250v 
antiBacteriana 1 
mÓDulo

s70203124 - - 10

mÓDulo tomaDa 
Br 2p+t 20a 250v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70203134 - - 20

oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo tomaDa 
DupleX Br 2p+t 
10a 250v Borne 
automatico 
com proteção 
antiBacteriana 
3 mÓDulos

s70325124 - - 10

mÓDulo tomaDa 
para antena De tv 
(p/ caBo coaXial tipo 
F) antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70546824 - - 10

mÓDulo tomaDa 
rj11 (4 Fios) 
antiBacteriano 
1 mÓDulo Br

s70549124 - - 10

mÓDulo tomaDa 
rj11 (2 Fios) 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70549024 - - 10

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127/220v 
lâmpaDas leD 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70720129 - - 1
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oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo Dimmer 
rotativo 220v 
lâmpaDas resistivas 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70720024 - - 1

mÓDulo Dimmer 
rotativo 127v 
lâmpaDas resistivas 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70710024 - - 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 220v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70722124 - - 1

mÓDulo variaDor 
eletronico para 
ventilaDor 127v 
antiBacteriano 1 
mÓDulo

s70712124 - - 1

mÓDulo Dimmer 
pulsaDor Digital 
127/220v lâmpaDas 
leD antiBacteriano 
2 mÓDulos

s70751429 - - 1

oFerta antiBacteriana

Descrição cÓDigo emB.

WHite aluminium grapHite

mÓDulo campainHa 
eletrÔnica 5 tons 
127/220v 2 mÓDulos

s70878609 - - 1

mÓDulo interruptor 
por cartão 
eletronico 5a 
127/250v 2,5mÓDulos

s70854109 - - 1

mÓDulo sensor De 
presença 127/220v 2 
mÓDulos

s70723109 - - 1

mÓDulo pulsaDor 
minuteria 5a 127/220v 
antiBacteriano 2 
mÓDulos

s70727129 - - 1

mÓDulo cego 
antiBacteriano 1 
mÓDulo (2 uniDaDes)

s70866124 - - 10
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placas 4"X4"

h - altura (mm) l - largura (mm) p - profundidade (mm)
Orion Essence 4"x2" 120 82.5 7.9

4"x4" 120 127.5 7.9
Orion Materials Chrome 4"x2" 120 82.5 8.3

4"x4" 120 127.5 8.3
Orion Materials Aluminium 4"x2" 120 82.5 8.3

4"x4" 120 127.5 8.3
Orion You 4"x2" 120 82.5 8.3

4"x4" 120 127.5 8.3

mÓDulos

1/2  módulo 1  módulo 1,5   módulo 2 módulos 2,5 módulos 3 módulos
h - altura (mm) 45 45 45 45 45 45

l - largura (mm) 11.25 22.5 33.75 45 58.6 637.5

h

l l l l

h

l

h
h h

h

l l l l lp

h

l l lp

placas 4"X2"
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proFunDiDaDe Dos mÓDulos

s70100104 37 25.1

s70100174 37 25.1

s70100194 37 25.1

s70100304 37 25.1

s70100374 37 25.1

s70100394 37 25.1

s70110104 37 25.1

s70110124 37 25.1

s70110174 37 25.1

s70110194 37 25.1

s70110204 40.5 28.6

s70110224 40.5 28.6

s70110274 40.5 28.6

s70110294 40.5 28.6

s70110304 37 25.1

s70110324 37 25.1

s70110374 37 25.1

s70110394 37 25.1

s70110404 41.5 28.6

s70110474 41.5 28.6

s70110494 41.5 28.6

s70110504 40.5 28.6

s70110524 40.5 28.6

s70110564 40.5 28.6

s70110574 40.5 28.6

s70110584 40.5 28.6

s70110594 40.5 28.6

s70110604 37 25.1

s70110624 37 25.1

s70110664 37 25.1

s70110674 37 25.1

s70110684 37 25.1

s70110694 37 25.1

s70112604 37 25.1

s70112674 37 25.1

s70112694 37 25.1

s70113104 38.3 26.45

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)

s70113174 38.3 26.45

s70113194 38.3 26.45

s70116104 37 25.1

s70116124 37 25.1

s70116164 37 25.1

s70116174 37 25.1

s70116184 37 25.1

s70116194 37 25.1

s70116204 40.5 28.6

s70116224 40.5 28.6

s70116264 40.5 28.6

s70116274 40.5 28.6

s70116284 40.5 28.6

s70116294 40.5 28.6

s70116304 37 25.1

s70116324 37 25.1

s70116364 37 25.1

s70116374 37 25.1

s70116384 37 25.1

s70116394 37 25.1

s70117324 40.5 28.6

s70117604 37 25.1

s70117674 37 25.1

s70117694 37 25.1

s70118304 40.5 28.6

s70118374 40.5 28.6

s70118394 40.5 28.6

s70202004 36.9 28.3

s70202074 36.9 28.3

s70202094 36.9 28.3

s70202104 40.3 34.7

s70202124 40.3 34.7

s70202134 40.3 34.7

s70202174 40.3 34.7

s70202194 40.3 34.7

s70202804 32.55 23.95

s70202824 32.55 23.95

s70202864 32.55 23.95

s70202874 32.55 23.95

s70202884 32.55 23.95

s70202894 32.55 23.95

s70203104 41.95 33.3

s70203124 41.95 33.3

s70203134 41.95 33.3

s70203174 41.95 33.3

s70203194 41.95 33.3

s702031g4 41.95 33.3

s70203804 34.2 25.6

s70203864 34.2 25.6

s70203874 34.2 25.6

s70203884 34.2 25.6

s70203894 34.2 25.6

s70205104 40.7 32.1

s70205174 40.7 32.1

s70205194 40.7 32.1

s70241024 36 27.4

s70241064 36 27.4

s70241074 36 27.4

s70241084 36 27.4

s70241094 36 27.4

s70306724 41 32.4

s70306764 41 32.4

s70306774 41 32.4

s70306784 41 32.4

s70306794 41 32.4

s70322004 29.5 20.9

s70322074 29.5 20.9

s70322094 29.5 20.9

s70325104 42.1 33.5

s70325174 42.1 33.5

s70325194 42.1 33.5

s70325804 34.55 25.95

s70325864 34.55 25.95

s70325874 34.55 25.95

s70325884 34.55 25.95

s70325894 34.55 25.95

s703230045 34.2 25.2

s70323074 34.2 25.2

s70323094 34.2 25.2

s703250045 29.1 21

s70325124 42.1 33.5

s70325824 34.55 25.95

s703260045 29.1 21

s703270045 29.1 21

s70327074 29.1 21

s70327094 29.1 21

s703320045 29.5 20.9

s703330045 29.5 20.9

s703390045 29.5 20.9

s70540004 36.3 27.7

s70540064 36.3 27.7

s70540074 36.3 27.7

s70540084 36.3 27.7

s70540094 36.3 27.7

s70540104 36.3 27.7

s70540164 36.3 27.7

s70540174 36.3 27.7

s70540184 36.3 27.7

s70540194 36.3 27.7

s70540504 36.3 27.7

s70540574 36.3 27.7

s70540594 36.3 27.7

s70542004 27.5 13.25

s70542074 27.5 13.25

s70542094 27.5 13.25

s70542104 37.5 26.5

s70542174 37.5 26.5

s70542194 37.5 26.5

s70546804 29 13.7

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)
reFerência

proF.  
total (a)

proF. 
emButiDa (B)

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)
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S70546824 29 13.7
S70546864 29 13.7
S70546874 29 13.7
S70546884 29 13.7
S70546894 29 13.7
S70547004 42.5 33.8
S70547074 42.5 33.8
S70547094 42.5 33.8
S70547104 28.3 19.7
S70547174 28.3 19.7
S70547194 28.3 19.7
S70547504 24.5 15.9
S70547574 24.5 15.9
S70547594 24.5 15.9
S70547604 28.3 19.7
S70547674 28.3 19.7
S70547694 28.3 19.7
S70549004 21.2 12.6
S70549024 21.2 12.6
S70549074 21.2 12.6
S70549094 21.2 12.6
S70549104 21.2 12.6
S70549124 21.2 12.6
S70549164 21.2 12.6
S70549174 21.2 12.6
S70549184 21.2 12.6
S70549194 21.2 12.6
S70646904 28.9 20.3
S70646974 28.9 20.3
S70646994 28.9 20.3
S70647204 35 26.3
S70647274 35 26.3
S70647294 35 26.3
S70710024 55.6 35
S70710074 55.6 35
S70710094 55.6 35
S70712124 55.6 35
S70712174 55.6 35
S70712194 55.6 35
S70720024 55.6 35
S70720064 55.6 35
S70720074 55.6 35
S70720084 55.6 35

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)

S70720094 55.6 35
S70720129 55.6 35
S70720169 55.6 35
S70720179 55.6 35
S70720189 55.6 35
S70720199 55.6 35
S70722124 55.6 35
S70722174 55.6 35
S70722194 55.6 35
S70723109 55.7 33
S70723179 55.7 33
S70723189 55.7 33
S70727129 44.7 33
S70727179 44.7 33
S70727189 44.7 33
S70751429 44.7 33
S70751479 44.7 33
S70854109 29.5 20.9
S70854179 29.5 20.9
S70866004 19.35 10.55
S70866064 22.3 13.3
S70866074 19.35 10.55
S70866084 22.3 13.3
S70866094 19.35 10.55
S70866104 22.1 13.3
S70866124 22.1 13.3
S70866164 22.1 13.3
S70866174 22.1 13.3
S70866184 22.1 13.3
S70866194 22.1 13.3
S70866304 22.3 13.5
S70866374 22.3 13.5
S70866394 22.3 13.5
S70866804 22.3 13.3
S70866864 22.3 13.3
S70866874 22.3 13.3
S70866884 22.3 13.3
S70866894 22.3 13.3
S70878204 41.7 33
S70878274 41.7 33
S70878284 41.7 33
S70878294 41.7 33
S70878304 41.7 33

S70878374 41.7 33
S70878394 41.7 33
S70878609 52 33
S70878679 52 33
S70878689 52 33
S71302104 40.7 32.1
S71302804 32.55 23.95
S713028234 32.55 23.95
S713028634 32.55 23.95
S713028694 32.55 23.95
S71303104 41.95 33.3
S71310104 37 25.1
S71310304 37 25.1
S71310504 40.5 28.6
S71310604 37 25.1
S713106234 37 25.1
S713106634 37 25.1
S713106694 37 25.1
S71312129 55.6 35
S71312604 37 25.1
S71313104 38.3 26.45
S71316104 37 25.1

S713161234 37 25.1
S713161634 37 25.1
S713161694 37 25.1
S71316304 37 25.1
S713163234 37 25.1
S713163634 37 25.1
S713163694 37 25.1
S71317604 37 25.1
S71320104 37 25.1
S713201239 55.6 35
S71320129 55.6 35
S713201639 55.6 35
S713201699 55.6 35
S71320204 32.55 23.95
S71320804 32.55 23.95
S713208234 32.55 23.95
S713208634 32.55 23.95
S713208694 32.55 23.95
S71322034 29.5 20.9
S71322104 40.3 34.7
S71322129 55.6 35

S71323104 40.3 34.7
S71323109 55.7 33

S713240N45 29.1 21
S71324104 40.3 34.7
S71324304 37 25.1
S71324704 37 25.1
S71325804 34.55 25.95
S713258234 34.55 25.95
S713258634 34.55 25.95
S713258694 34.55 25.95
S71326104 37 25.1
S713261234 37 25.1
S713261634 37 25.1
S713261694 37 25.1
S71326304 37 25.1
S713280345 29.4 20.4
S71330104 37 25.1
S71332804 32.55 23.95
S71332804 32.55 23.95
S713328234 32.55 23.95
S713328634 32.55 23.95
S713328694 32.55 23.95
S71333104 40.3 34.7

S713340N45 ? ?
S71334304 37 25.1
S71335104 37 25.1
S71335304 37 25.1
S71336104 37 25.1
S71340204 21.2 12.6
S71346804 29 13.7
S713468234 29 13.7
S713468634 29 13.7
S713468694 29 13.7
S71349004 21.2 12.6
S71349104 21.2 12.6
S713491234 21.2 12.6
S713491634 21.2 12.6
S713491694 21.2 12.6
S71366804 22.3 13.3
S71378204 41.7 33
S71378304 41.7 33

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)
reFerência

proF.  
total (a)

proF. 
emButiDa (B)

reFerência
proF.  

total (a)
proF. 

emButiDa (B)
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exemPlos de conexÃo

interruptores e pulsadores
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exemPlos de conexÃo

interruptores e pulsadores com lâmpada piloto verde (instalação simplificada) 

exemPlos de conexÃo

interruptores e pulsadores com lâmpada piloto vermelha  
(instalação especial com neutro dedicado)
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diagramas elétricos

dimmer diGital 
s707514xx

dimmer rotativo 
s707x00xx  
s707201xx

variador de 
velocidade 
Para ventilador 
s707x21xx

variador de velocidade para ventilador + 2 interruptores  
(reversão e lâmpada) para 1 ponto de luz 
s707x21xx

1. interruptor paralelo para controle de luz

2.  controle de velocidade do ventilador

3.  interruptor paralelo para reverter a   

 rotação do ventilador

C
ap

ac
ito

r p
ar

a 
o 

ve
nt

ila
do

r

variador de velocidade para ventilador  
+ 2 interruptores (reversão e lâmpada)  
para 2 pontos de luz (com interruptor paralelo)
s707x00xx - s707201xx

1. interruptor paralelo para controle de luz

2.  controle de velocidade do ventilador

3.  interruptor paralelo para reverter a   

 rotação do ventilador
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interrUPtor  
Por movimento 
s707231xx

interruptor por cartão  
s708541x9

carGa conectada diretamente                             conectada a Um contator

camPainha eletrÔnica  
5 tons 
s708786xx

interrUPtor  
temPorizado 
s707271xx

diagramas elétricos

1. contator modular acti9 (deve ser 

 dimensionado de acordo com a corrente total, 

 resultante de cargas instaladas)

2. lâmpadas (127 v ac)

3. tomadas (127 v ac)

4. ar condicionado (220 v ac
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dados técnicos

cateGorias
A propriedade mais importante que define uma rede de dados é a velocidade em que  
a informação circula dentro dessa rede.
De acordo com esse aspecto, as informações são classificadas nas seguintes categorias.

   categoria      taXa De transmissão             tipo De reDe

Cat. 3 até 10 MHz  Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps

Cat. 4 até 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Cat. 5e até 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps

Cat. 6 até 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200

Cat. 6A até 500 MHz Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

para que uma instalação possa ser incluida em uma determinada categoria, todos os 
elementos que a formam devem pertencer a uma mesma categoria; caso contrário, será 
classificada na categoria mais baixa.

oferta orion

a oferta orion consiste em suportes para os conectores rj45 e de uma gama ampla e 
abrangente dos conectores rj45 actassy cobrindo virtualmente todas as necessidades 
de cabeamento estruturado, tanto atuais como futuras.

esta oferta satisfaz os requisitos técnicos de regulamentos vigentes em vias de serem 
normalizados e se destaca pelas seguintes características:

• Facilidade de montagem: cada conector é equipado com um código de cores e números 
para sempre guiar a conexão sem a necessidade de ferramentas especiais;

• alta qualidade de conexão com soquetes de categoria 6 e 6a portanto permitindo-nos 
propor o conector mais rápido do mercado; mínima necessidade de reversão de trança-
mento do conector para a conexão, portanto minimizando interferencia eletromagnética; 
confiabilidade de conexão;

• tamanho compacto (particularmente na versão blindada).

introdução

Devido à rápida evolução do mundo da computação e das telecomunicações, a 
instalação de redes é hoje essencial em escritórios e lojas (e logo será também em 
residências) para o compartilhamento de informações e equipamentos (impressoras, 
scanners, etc.) entre diversos computadores.

essas redes consistem em cabos, conectores, sistemas centralizadores e outros 
acessórios que, instalados de forma padronizada, flexível e aberta a atualizações 
(para todas as aplicações de transmissão de voz, Dados e imagem) constituem o 
que é chamado de sistema de cabeamento estruturado.

o componente principal do cabeamento estruturado é o cabo. Há diferentes tipos 
de cabos para redes de dados (coaxial, fibra ótica, etc.), mas o cabo mais comu-
mente usado é o cabo de par trançado consistindo de dois fios de cobre isolados 
e entrelaçados.

Há muitos tipos de cabos de par trançado: o cabo u/utp (unshielded twisted pair) 
é um cabo trançado de 4 pares que não é blindado. É destinado a pequenas e mé-
dias instalações sem poluição eletromagnética; o cabo F/utp (Foiled twisted pair) é 
um cabo trançado de 4 pares com blindagem geral para proteção externa, comum 
aos 4 pares, protegendo-os contra poluição eletromagnética reduzida. È adequado 
para instações que requerem o mínimo de poluição eletromgnética; o cabo s/Ftp 
cable (shielded twisted pair) é também outro cabo trançado blindado de 4 pares 
com blindagem protetora de cada par contra alta poluição eletromagnética. isto 
minimiza as emissões. É adequado para instalações que requerem um alto nível de 
proteção eletromagnética.

o soquete rj45 é um conector de 8 pinos normalizado pela iso8877 para conexão 
de dispositivos a redes vDi.

uma das normas mais comumente usadas para produção de cabeamento estru-
turado é a da north american association of  electronic and telecommunications 
Manufacturers (EIA/TIA 568B) que definiu um código de cores com duas alternati-
vas para descrever a conexão do rj45.
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tomada de rede rJ4s 
instalação 
exemPlo de instalaÇÃo tomada de rede
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tomada para antena coletiva de tv

conector UsB  
conexÃo

tomada telefônica rJ11 

conexÃo 

aJUstes

1 gnd

2 D+

3 D-

4 vbus (5 v Dc)

5

rJ11 - 4 wires

connector 3 4 2 1

symbol cor tX l2 l1 ts

rj11 - 2 wires

connector 1 2

symbol cor l1 l2

estrUtUra da rede
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As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.

      tv.schneider-electric.com

      blog-br.schneider-electric.com

  /   schneiderelectric

  /   schneiderelecBr

encontre nossa empresa no:

atendimento ao cliente: 
0800 7289 110 ou (11) 4501-3434
ccc.br@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com.br

Baixe o aplicativo 

suporte rápido e conveniente.
Disponível em


