
Kies voor  
zekerheid en  
betrouwbaarheid

XL3 schakeL- en verdeeLbehuizingen 

Maximaal aantal modules in een verdeler

XL3 160 compleet kunststof of metaal 
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 450 48 2

 600 72 3

 750 96 4

 900 120 5

 1050 144 6

XL3 400 klasse II kunststof wandbehuizing   XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 600 72 3 9 1

 750 96 4 18 2

 900 120 5 27 3

 1050 144 6 36 4

 1200 168 7 45 5

XL3 400 metalen wandbehuizing    XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 600 72 3 27 3

 750 96 4 36 4

 900 120 5 45 5

 1050 144 6 54 6

 1200 168 7 63 7 

 1500 216 9 81 9

XL3 400 metalen staande behuizing   XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 1600 216 9 81 9

 1900 264 11 91 11

XL3 800 metalen staande behuizing
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 1050 144 6

 1250 192 8

 1550 216 9

 1950 288 12

XL3 4000 metalen staande behuizing
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 2000 288 12

 2000 432 12 
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De XL3 160 schakel- en verdeelbehuizingen

klaar voor gebruik. voorzien van din-rails, frontplaten,  
boven- en onderzijde, zijwanden en aardklemmenstrook.  
Met een keuze uit drie versies:

n  Metaal

n  kunststof klasse ii

n  inbouw, metaal

Maximaal 6 sleuven (24 modules) of 144 modules hoog. 
deuren optioneel te bestellen.

De XL3 400 schakel- en verdeelbehuizingen

vrij in te delen behuizing voorzien van zijwanden, boven-  
en onderzijde, universele profielsteunen en koppelset.
n   de wandbehuizingen bieden u de keuze uit drie versies:
	 •	Metaal
	 •	Kunststof,	klasse	II
	 •	IP	55/IK	08	(metaal)
n   de staande behuizingen bieden  

u de keuze uit twee versies:
	 •	Metaal
	 •		IP	55/IK	08	(metaal)	en	worden	 

standaard geleverd met  
sokkel (100 mm)

n   de aanbouwmodules bieden de  
mogelijkheid voor montage van:

	 •	Modulaire	componenten
	 •	Vistop	lastscheiders	t/m	160	A
	 •	Rijgklemmen
	 •	DPX	vermogensautomaten	t/m	400	A

De XL3 800 schakel- en verdeelbehuizingen

vrij in te delen behuizing, voorzien van boven- en  
onderzijde en universele profielsteunen. 

n  de behuizing biedt u de keuze  
uit twee versies:

	 •	Metaal
	 •	IP	55/IK	08

n  de staande behuizingen worden  
standaard geleverd met een  
sokkel (100 mm)

n  de aanbouwmodules bieden  
de mogelijkheid voor  
montage van:

	 •		DPX	vermogensautomaten	 
max. 630 a

	 •	Rijgklemmen
	 •	Koperrail

De XL3 4000 schakel- en verdeelbehuizingen

Volledig	samen	te	stellen	behuizing	t/m	4000	A.	 
deze behuizingen kunt u zelf samenstellen met de  
volgende	componenten:	
n  hoekstijlen
n  boven- en onderzijde
n	Functionele	montagestijlen
n		Achter-	en	zijwand	
n		IP	30/	55
n  Optimale keuzevrijheid in  

plaatsing van railsystemen  
en kabelinvoer

n  bouwvorm 1-4a
Op deze manier is het mogelijk  
een behuizing op maat samen  
te stellen met een minimum  
aan referentienummers. XL3 4000 behuizingen zijn horizon-
taal, maar ook aan de rugzijde koppelbaar. 

Schakel- en verdeelbehuizingen indelen was nog nooit zo gemakkelijk. 
Ons innovatieve XL3 systeem met het eenvoudige calculatieprogramma 
XL PRO2 biedt u gemak bij het ontwerpen, calculeren en monteren.  
De serie XL3 bestaat uit complete behuizingen en vrij in te delen  
behuizingen. Zo kiest u altijd de beste oplossing voor iedere situatie.

De stijlvolle afwerking

n  de frontplaten
	 •		Frontplaten	met	kwartslagsluiting	en	mogelijkheid	

tot verzegeling voor de behuizingen XL3	160	t/m	4000
	 •		Frontplaten	met	schroeven	en	optionele	scharnieren	

voor de behuizingen XL3 800 en 4000 

n de deuren

Maak het uzelf gemakkelijk met: 

Het eenvoudige 
calculatieprogramma XL PRO2 
Met	het	calculatieprogramma	XL	PRO2 voor behuizingen 
en	componenten	kunt	u	snel	en	eenvoudig	calculaties	
maken	voor	verdeelinrichtingen.

n		U	selecteert	de	componenten	die	u	wilt	gebruiken

n  bepaal de behuizing, XL PrO2 doet een voorstel

n		Visualiseer	de	behuizing	en	verplaats	de	componenten	
naar de juiste positie

n		Automatisch	wordt	een	installatieschema	met	 
coderingen	gegenereerd

n		Maak	uw	calculatie

De snelle en flexibele bevestiging
XL3	biedt	verschillende	opties	om	de	stroom	te	verdelen:

n  de standaard stroomverdeling met:
	 •	Koperrailsystemen
	 •	Stroomverdelers
	 •	Rijgklemmen
	 •	Aansluitrails	

n  de optimale stroomverdeling met het XL-Part  
koperrailchassis:

	 •	Opklikbare	adapters
	 •	Actieve	achterwand
	 •	Stroomverdeling	per	rij
	 •	Snel	uitwisselen	van	componenten

n  uw voordeel:
	 •	Minder	verbindingen	
	 •	Minder	storingen	
	 •	Minder	warmtedissipatie	in	de	behuizing
	 •	Een	kortere	montagetijd

De vrijheid in werkwijze
Met XL3  heeft u door de uitmuntende bereikbaarheid 
volop ruimte om te bedraden.

n  uitneembare zijwanden,  
boven- en onderzijde

n	Uitneembaar	chassis	

Metaal	blind			Zichtdeur Metaal	blind			Zichtdeur

Lage deuren Geprofileerde deuren



De XL3 160 schakel- en verdeelbehuizingen

klaar voor gebruik. voorzien van din-rails, frontplaten,  
boven- en onderzijde, zijwanden en aardklemmenstrook.  
Met een keuze uit drie versies:

n  Metaal

n  kunststof klasse ii

n  inbouw, metaal

Maximaal 6 sleuven (24 modules) of 144 modules hoog. 
deuren optioneel te bestellen.

De XL3 400 schakel- en verdeelbehuizingen

vrij in te delen behuizing voorzien van zijwanden, boven-  
en onderzijde, universele profielsteunen en koppelset.
n   de wandbehuizingen bieden u de keuze uit drie versies:
	 •	Metaal
	 •	Kunststof,	klasse	II
	 •	IP	55/IK	08	(metaal)
n   de staande behuizingen bieden  

u de keuze uit twee versies:
	 •	Metaal
	 •		IP	55/IK	08	(metaal)	en	worden	 

standaard geleverd met  
sokkel (100 mm)

n   de aanbouwmodules bieden de  
mogelijkheid voor montage van:

	 •	Modulaire	componenten
	 •	Vistop	lastscheiders	t/m	160	A
	 •	Rijgklemmen
	 •	DPX	vermogensautomaten	t/m	400	A

De XL3 800 schakel- en verdeelbehuizingen

vrij in te delen behuizing, voorzien van boven- en  
onderzijde en universele profielsteunen. 

n  de behuizing biedt u de keuze  
uit twee versies:

	 •	Metaal
	 •	IP	55/IK	08

n  de staande behuizingen worden  
standaard geleverd met een  
sokkel (100 mm)

n  de aanbouwmodules bieden  
de mogelijkheid voor  
montage van:

	 •		DPX	vermogensautomaten	 
max. 630 a

	 •	Rijgklemmen
	 •	Koperrail

De XL3 4000 schakel- en verdeelbehuizingen

Volledig	samen	te	stellen	behuizing	t/m	4000	A.	 
deze behuizingen kunt u zelf samenstellen met de  
volgende	componenten:	
n  hoekstijlen
n  boven- en onderzijde
n	Functionele	montagestijlen
n		Achter-	en	zijwand	
n		IP	30/	55
n  Optimale keuzevrijheid in  

plaatsing van railsystemen  
en kabelinvoer

n  bouwvorm 1-4a
Op deze manier is het mogelijk  
een behuizing op maat samen  
te stellen met een minimum  
aan referentienummers. XL3 4000 behuizingen zijn horizon-
taal, maar ook aan de rugzijde koppelbaar. 

Schakel- en verdeelbehuizingen indelen was nog nooit zo gemakkelijk. 
Ons innovatieve XL3 systeem met het eenvoudige calculatieprogramma 
XL PRO2 biedt u gemak bij het ontwerpen, calculeren en monteren.  
De serie XL3 bestaat uit complete behuizingen en vrij in te delen  
behuizingen. Zo kiest u altijd de beste oplossing voor iedere situatie.

De stijlvolle afwerking

n  de frontplaten
	 •		Frontplaten	met	kwartslagsluiting	en	mogelijkheid	

tot verzegeling voor de behuizingen XL3	160	t/m	4000
	 •		Frontplaten	met	schroeven	en	optionele	scharnieren	

voor de behuizingen XL3 800 en 4000 

n de deuren

Maak het uzelf gemakkelijk met: 

Het eenvoudige 
calculatieprogramma XL PRO2 
Met	het	calculatieprogramma	XL	PRO2 voor behuizingen 
en	componenten	kunt	u	snel	en	eenvoudig	calculaties	
maken	voor	verdeelinrichtingen.

n		U	selecteert	de	componenten	die	u	wilt	gebruiken

n  bepaal de behuizing, XL PrO2 doet een voorstel

n		Visualiseer	de	behuizing	en	verplaats	de	componenten	
naar de juiste positie

n		Automatisch	wordt	een	installatieschema	met	 
coderingen	gegenereerd

n		Maak	uw	calculatie

De snelle en flexibele bevestiging
XL3	biedt	verschillende	opties	om	de	stroom	te	verdelen:
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	 •	Koperrailsystemen
	 •	Stroomverdelers
	 •	Rijgklemmen
	 •	Aansluitrails	

n  de optimale stroomverdeling met het XL-Part  
koperrailchassis:

	 •	Opklikbare	adapters
	 •	Actieve	achterwand
	 •	Stroomverdeling	per	rij
	 •	Snel	uitwisselen	van	componenten

n  uw voordeel:
	 •	Minder	verbindingen	
	 •	Minder	storingen	
	 •	Minder	warmtedissipatie	in	de	behuizing
	 •	Een	kortere	montagetijd

De vrijheid in werkwijze
Met XL3  heeft u door de uitmuntende bereikbaarheid 
volop ruimte om te bedraden.
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betrouwbaarheid

XL3 schakeL- en verdeeLbehuizingen 

Maximaal aantal modules in een verdeler

XL3 160 compleet kunststof of metaal 
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 450 48 2

 600 72 3

 750 96 4

 900 120 5

 1050 144 6

XL3 400 klasse II kunststof wandbehuizing   XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 600 72 3 9 1

 750 96 4 18 2

 900 120 5 27 3

 1050 144 6 36 4

 1200 168 7 45 5

XL3 400 metalen wandbehuizing    XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 600 72 3 27 3

 750 96 4 36 4

 900 120 5 45 5

 1050 144 6 54 6

 1200 168 7 63 7 

 1500 216 9 81 9

XL3 400 metalen staande behuizing   XL3 400 aanbouwmodule
 Hoogte  Aantal modules  Aantal sleuven  Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules (à 17,5 mm) à 24 modules

 1600 216 9 81 9

 1900 264 11 91 11

XL3 800 metalen staande behuizing
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 1050 144 6

 1250 192 8

 1550 216 9

 1950 288 12

XL3 4000 metalen staande behuizing
 Hoogte Aantal modules  Aantal sleuven
 (mm) (à 17,5 mm) à 24 modules

 2000 288 12

 2000 432 12 
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