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Robustez e liberdade
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ESQUEÇA AS LIMITAÇÕES... 

XL3, o novo sistema de quadros e armários de

distribuição da Legrand, foi concebido para si! 

A robustez comprovável e o vasto leque de

opções e acabamentos dão-lhe, agora, toda

a liberdade na escolha de soluções em

distribuição de potência até 4 000 A.

XL3 160
Quadros modulares até 160 A,

fornecidos completos, com ou

sem espaço dedicado.

Versões : metálicos ou isolantes (classe II).

Instalações : saliente ou encastrada.

IP : 30, 40 ou 43.

Capacidade : até 144 módulos.

Chassis : extraível.

XL3 800
Quadros, armários e celas de cabos,

componíveis, até 800 A.

Versões : quadros metálicos e armários 

metálicos. Armários compartimentáveis.

Armários com possibilidade de cela de cabos

interna.

IP : 30, 40, 43 ou 55.

Dimensões : até 1950 x 660 mm.

Profundidade : 230 mm.

XL3Sistema 
A robustez aliada da 
sua liberdade

XL3 400
Quadros, armários e celas de cabos,

componíveis, até 400 A.

Versões : quadros metálicos ou isolantes (classe II). 

Armários metálicos.

IP : 30, 40, 43 ou 55.

Dimensões : até 1900 x 575 mm.

Profundidade : 175 mm.

XL3 4000
Armários e celas de cabos, componíveis

e configuráveis, até 4 000 A.

■ Altura única: 2000 mm.

■ 3 larguras / 3 profundidades:

- 475, 725 e 975mm.

■ Múltiplas configurações.

■ 2 índices de protecção: IP 30 ou 55.

■ Portas ou painéis amovíveis em todas as faces



2 3

ESQUEÇA AS LIMITAÇÕES... 

XL3, o novo sistema de quadros e armários de

distribuição da Legrand, foi concebido para si! 

A robustez comprovável e o vasto leque de

opções e acabamentos dão-lhe, agora, toda

a liberdade na escolha de soluções em

distribuição de potência até 4 000 A.

XL3 160
Quadros modulares até 160 A,

fornecidos completos, com ou

sem espaço dedicado.

Versões : metálicos ou isolantes (classe II).

Instalações : saliente ou encastrada.

IP : 30, 40 ou 43.

Capacidade : até 144 módulos.

Chassis : extraível.

XL3 800
Quadros, armários e celas de cabos,

componíveis, até 800 A.

Versões : quadros metálicos e armários 

metálicos. Armários compartimentáveis.

Armários com possibilidade de cela de cabos

interna.

IP : 30, 40, 43 ou 55.

Dimensões : até 1950 x 660 mm.

Profundidade : 230 mm.

XL3Sistema 
A robustez aliada da 
sua liberdade

XL3 400
Quadros, armários e celas de cabos,

componíveis, até 400 A.

Versões : quadros metálicos ou isolantes (classe II). 

Armários metálicos.

IP : 30, 40, 43 ou 55.

Dimensões : até 1900 x 575 mm.

Profundidade : 175 mm.

XL3 4000
Armários e celas de cabos, componíveis

e configuráveis, até 4 000 A.

■ Altura única: 2000 mm.

■ 3 larguras / 3 profundidades:

- 475, 725 e 975mm.

■ Múltiplas configurações.

■ 2 índices de protecção: IP 30 ou 55.

■ Portas ou painéis amovíveis em todas as faces



4 5

XL3Sistema 
Liberdade para escolher
a melhor configuração

DIGA SIM À MODULARIDADE…

Pequenas ou grandes superficies, escritórios ou locais industriais, 

como sistema XL3 pode sempre obter uma configuração óptima.

E como as necessidades de hoje não são forçosamente as de amanhã,

poderá fazer evoluir o seu quadro de distribuição com toda a liberdade.

Celas laterais internas 
ou externas... 
Em XL3  400, celas 
de cabos externas.
Em XL3  800, celas 
de cabos internas 
ou externas.

Todas as configurações
em XL3 4000…
XL3 4000 permite 
a associação lateral 
e posterior de armários 
e celas de cabos 
externas e a execução 
de celas internas.

União rápida entre
quadros… 
Sem acessórios adicionais
em XL3 400 e 800, que se
associam com o conjunto
de 4 porcas/parafusos
fornecidos com cada
quadro.

Associação por
acoplamento vertical 
e horizontal…
Para uma configuração
livre e evolutiva em 
XL3 400 e 800.
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RESPONDA A TODOS OS PROJECTOS…

Com apurada concepção estética, os invólucros XL3 são tecnicamente eficientes

graças às suas múltiplas astúcias de montagem, matérias primas, índices de

protecção e acabamentos propostos.

PORTAS IP

INSTALAÇÃO

Na concepção dos invólucros XL3, a Legrand não deixou nada ao acaso...

Portas : com ou sem janela, planas ou salientes “bombeadas” que se

harmonizam perfeitamente com o quadro.

Cor : cinza RAL 7035, para todos os ambientes.

Materiais : 

- metálicos ( XL3 160, 400, 800 e 4000 )

- isolantes classe II ( XL3 160 e 400 )

IP 30, 40 , 43 ou 55 

de acordo com o local

de instalação.

De encastrar XL3 160

Saliente

6 7

UM SÓ TIPO DE PARAFUSO PARA
MAIOR FACILIDADE DE MONTAGEM

w Nos invólucros XL3 160, 400 e 800, 

a Legrand alia simplicidade e rapidez.

um só tipo de parafuso e um só tipo de

ferramenta  para montar tudo.

w Os flancos e as placas superior 

e inferior podem montar-se após   

a cablagem.

+ OU OU

...com a máxima simplicidade
XL3Sistema 

Liberdade para escolher
a melhor opção...
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