
XL3 400
Wand- en vloerverdeelkasten

INSTALLATIEHANDBOEK



Dankzij het uitgebreide gamma beantwoordt het aanbod van Legrand

aan al uw kwaliteitsvereisten door een reële vrijheid en een

eenvoudige plaatsing samen met een erkende betrouwbaarheid.

Met de distributiekasten XL3 400 heeft Legrand het integratieconcept

van de producten geoptimaliseerd. Ongeacht de gekozen kast, 

uw werkgewoonten en de technische vereisten van uw realisaties vindt

u in de  XL3 400 een antwoord voor al uw noden.

XL3 400 geniet van talrijke praktische innovaties voor een snelle en

veilige montage:

■ metalen of isolerende kasten 

■ gedemonteerd geleverde producten voor een totale toegankelijkheid

van de bedrading 

■ geoptimaliseerde uitrustingen voor een gemakkelijke plaatsing

■ verzegelbare afdekplaten met metalen 4 slagsluiting en grijpers 

■ sleutel van 10 en schroevendraaier volstaan voor de montage van de

zijkanten, de rails, de platen en de afdekplaten 

■ snelle horizontale of verticale koppeling met 4 schroeven/moeren 

■ herbruikbare kartonnen verpakking voor een grotere bescherming

tijdens het transporteren
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Het gamma XL3 400

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

KENMERKEN

XL3 400 maakt realisaties mogelijk die aangepast zijn 

aan alle omstandigheden.

■ IP 30 tot IP 55

■ IK 04 tot IK 08

■ Klasse I en klasse II 

■ Vuurbestendigheid: 750°/5 s (CEI 60695-2) 

■ Toegekende kortstondig toelaatbare stroom Icw:

25 kA 1s

■ 24 modules per rij

■ Geschikt voor toestellen tot 400 A

■ Keuze van de verdeling : standaard of

geoptimaliseerd (actieve rugwand XL-Part 250,

rijverdeelklem 250A…)

■ Kabelmantels, koppelbaar (links en/of rechts) 

en uitrustbaar: Lexic-toestellen, DPX en verdeling

■ Kleur: RAL 7035

■ Conform de norm CEI 60439-1
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Buiten-
hoogte
(mm)

1 900

1 600

1 500

1 200

1 050

900

750

600

Referentie 201 03 201 04 201 05 201 06 201 07 201 08 201 18 201 19

Nuttige hoogte (mm) 550 700 850 1 000 1 150 1 450 1 450 1 750

202 53 202 54 202 55 202 56 202 57 202 58 202 58 202 59

202 63 202 64 202 65 202 66 202 67 202 68 202 68 202 69

202 73 202 74 202 75 202 76 202 77 202 78 202 78 202 79

202 83 202 84 202 85 202 86 202 87 202 88 202 88 202 89

201 23 201 24 201 25 201 26 201 27 201 28 201 38 201 39

201 63 201 64 201 65 201 66 201 67 201 68 201 68 201 69

METALEN DISTRIBUTIEKASTEN IP 30-40-43
Diepte : 175 mm - Buitenbreedte : 575 mm (zie afmetingen pagina 56)

Gewelfde
deur

Vlakke
deur

Kabelmantel

Volle deur voor 
kabelmantel

vol

beglaasd

vol

beglaasd

Wandkasten Vloerkasten
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Het gamma XL3 400 (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

ISOLERENDE KASTEN IP 30-40-43
Diepte : 175 mm - Buitenbreedte : 575 mm (zie afmetingen pagina 56)

Buiten-
hoogte
(mm)

1 200

1 050

900

750

600

Referentie 201 53 201 54 201 55 201 56 201 57

Nuttige hoogte
(mm)

550 700 850 1 000 1 150

202 53 202 54 202 55 202 56 202 57

202 63 202 64 202 65 202 66 202 67

202 73 202 74 202 75 202 76 202 77

202 83 202 84 202 85 202 86 202 87

201 73 201 74 201 75 201 76 201 77

201 63 201 64 201 65 201 66 201 67

Gewelfde
deur

Vlakke
deur

Kabelmantel

Volle deur voor 
kabelmantel

vol

beglaasd

vol

beglaasd
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MONOBLOKKASTEN IP 55
Diepte : 215 mm - Buitenbreedte : 650 mm

Buiten-
hoogte
(mm)

1115

915

715

515

Referentie 201 82 201 83 201 84 201 85

Nuttige hoogte
(mm)

400 600 800 1 000

Isolerende kastMetalen kast en kabelmantel Metalen kast
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Het gamma XL3 400 (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

metaal isolerend IP 55

Externe bevestigingsbeugels 201 00 201 50

Verstevigingsstaven voor koppeling 201 51

Sokkels voor kasten 201 10 201 10

Sokkels voor kabelmantel 201 12 201 12

Kit IP 43 201 30 201 30

Universele plaat voor distributiekasten 
h : 200 mm

202 41 202 41 202 41

Universele plaat voor distributiekasten 
h : 300 mm

202 42 202 42 202 42

Universele plaat voor kabelmantel  
h : 300 mm

202 43 202 43

Universele rail lengte : 515 mm 202 04 202 04 202 04

Horizontale scheidingswand 201 90 201 90 201 90

Uitsnijdbare kabeldoorvoerplaat 201 20

Kabeldoorvoerplaat met soepele ingangen 201 21 201 71

Cabstop plaat voor kabeldoorvoer 364 99

Isolerende houders 200 90 200 90 200 90

Moerklemmen (20 stuks) 200 92 200 92 200 92

M6-schroeven (50 stuks) 200 91 200 91 200 91

Verfbus RAL 7035 200 98 200 98 200 98

TOEBEHOREN
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Toebehoren voor deuren

Sleutelcilinder type 405 202 91

Sleutelcilinder type 455 202 92

Sleutelcilinder type 1242E 202 93

Sleutelcilinder type 2433A 202 94

Dubbelbaardslot 202 96

Geleider equipotentiaalverbinding 373 85

Soepele plastic planhouder 097 99

Harde plastic planhouder 365 82

Toebehoren voor afdekplaten

Gladde afsnijbare afdekstrip 24 modules 200 51

Snijdbare afdekstrip van 8 modules 016 65

Zelfklevende etikethouder 203 99

Bedradingstoebehoren

Steun voor bevestiging van kabelmantels Lina 25 201 70

Horizontale geleidingsbanden 200 94

Verticale geleidingsbanden 201 93

Bevestiging van kabels voor distributiekasten 201 35

Bevestiging van kabels voor kabelmantels 201 37

Afwerkingskap DLP 201 60
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Montage 
van de kasten

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

KASTEN XL3 400 METAAL
De distributiekasten en metalen kabelmantels worden

gedemonteerd geleverd. Elke kast bestaat uit een bodem, met

daarop bevestigd twee functionele stijgprofielen, vier hoeken, vier

zijkanten en een kabelinvoerplaat. De kasten van meer dan

1500 mm hoog worden met een sokkel geleverd.

A

Levering 
van het
gedemonteerd
geheel, voor 
een minimaal 
volume

Alle kasten worden geleverd met een
uitsnijbare, isolerende
kabelinvoerplaat

Uniforme schroeven : 
een schroevendraaier en 
een 10-sleutel volstaan

Verpakkingskarton 
uit één stuk,
herbruikbaar voor de
levering op de werf
van de gemonteerde
kast

Het nieuwe gamma distributiekasten Legrand XL3 400 bestaat uit 
3 varianten om aan alle noden te voldoen: metalen kasten, isolerende en
IP55 monoblokkasten. De eenvoudige en snelle plaatsing maakt alle
types combinaties mogelijk met het oog op de compactheid, het
bedradingsvolume en de robuustheid. 
De afwerking XL3 400 is bijzonder verzorgd : afwerking met afdekplaten, 
met of zonder deur.

+
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1. Assemblage van de rugwand en
de hoeken

Een unieke montage voor de kasten en de kabelmantels.

2. Plaatsing van de zijkanten
Plaats de zijkanten bovenaan de hoekgeleiders en

schuif naar onderen. Zet de zijkanten vast met

4 M6-schroeven x 10. 

Plaats de
hoeken in
de functionele
stijgprofielen ...

... en bevestig
met één M6-
schroef x 10

Schuif de zijkanten gelijkmatig in de hoekgeleiders tot ze onderaan zitten

Zijkant met uitsnijding voor
de montage van de
kabelinvoerplaten en voor
de doorvoer van de draden
bij koppeling

+

De geïntegreerde
functionele stijgprofielen
op de achterwand van de
kasten XL3 400 maken de
snelle en betrouwbare
bevestiging mogelijk van
alle uitrustingen

Twee bevestigingshoogtes
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Montage 
van de kasten (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Zorg ervoor 
dat u de
juiste boringen
gebruikt

De horizontale en verticale koppelingen kunnen
gecombineerd worden

Bevestig de 2 kanten van de sokkel met
behulp van de geleverde 4 M6-
schroeven en 4 moeren

De voor- en achterkanten 
van de sokkel worden bevestigd met
behulp van 4 zelftappende schroeven 

De sokkels mogen op elkaar geplaatst worden
voor een betere organisatie van de kabels 

3. Koppeling van de kasten
Open de sluitplaatjes van de hoeken en koppel door

middel van de geleverde 4 M6-schroeven en de 4

geleverde moeren.

4. De montage van de sokkel
Net zoals voor de koppeling, moet u voor de montage van de

sokkels de afsluitplaatjes van de hoeken openmaken.

+

+
Hoek

Sokkel

Koppeling zonder toebehoren
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Maak de 2 verbindingsringen
van de lijst en van het
mechanisme los

Draai de 2 bevestigings-
schroeven los van de hendel en
van het mechanisme

2 - Draaien

5. Montage van de deuren
De openingsrichting van de deur bepaalt de montagekant 

van de scharnieren en de poten.

Kasten met hoogte ≥ 1 500 mm

Voor de montage van de deuren rust u de kasten h ≥ 1500 mm 

uit met 3 scharnieren aan één zijde en 2 poten aan de andere.

De deur wordt geopend in 2 slagen :

1 - Uitnemen

+

Om de openingsrichting van de deur om te keren, worden de

scharnieren links gemonteerd en de poten 

rechts. De deur wordt ook een5 slag gedraaid. 

Het mechanisme dat de koppeling bedient moet

gedmonteerd worden om het ook met een5 slag te draaien.

De deuren worden geleverd voor montage met “opening naar rechts” 

Na het omkeren van de koppeling, monteert u het

mechanisme op dezelfde manier.

[2] [1]

Perfect ingewerkte handgreep

Het opnieuw
aanbrengen van
de geleverde
afsluitplaatjes
van de deuren
garandeert IP 30
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Montage 
van de kasten (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Kasten met hoogte < 1 500 mm

+

De planhouder ref. 365 82 
wordt bevestigd aan de binnenkant van
de deur met een zelfklever 

6. Equipotentiaalverbinding 
van de deur
De deuren worden uitgerust met deuvels voor de aansluiting

van de geleider van de equipotentiaalverbinding ref. 373 85.

Maak een inkeping in de plastic
afdekking voor de doorgang
van de geleider achter de
scharnier

De geleider
ref. 373 84 wordt
rechtstreeks
bevestigd 
op de houder van
de afdekplaat
binnenin de kast 

Door de plastic afdekking te
verwijderen, kan men tot
4 geleiders in de kast
inbrengen (zie pagina 45)

Voor een goede vergrendeling van de hendel 
is het onontbeerlijk om de metalen haak te
monteren

Voor de montage 
van de deuren
voorziet u de kasten
h < 1500 mm 
van 2 scharnieren
aan één zijde en een
schootplaat aan de
andere
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Verbind de kooi en cilinder
met de zwarte adapter

Plaats de pen met de
inkeping naar voor

Plaats het aldus
samengesteld
geheel in 
de klink

Monteer de
klink opnieuw
op zijn houder

Duw de
2 zwarte
klemmen
in om de
afdekstrip te
verwijderen 

Verbind 
de kooi en
cilinder
met de 
aluminium
adapter

Plaats het
aldus
samengesteld
geheel in 
de klink

Kleine handgreep
(kasten h < 1 500 mm)

Eens de handgreep gedemonteerd is (schroef M6), wordt de

afdekstrip automatisch vrijgemaakt.

7. Montage van de sleutelcilinders
De werkwijze is aangepast aan elk type handgreep.

Grote handgreep
(kasten h ≥ 1 500 mm)
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Montage 
van de kasten (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Verzegeling
van de
afdekplaat

9. Afdekplaten
Alle afdekplaten worden vergrendeld 

met een eenvoudige 4 slag, grijpbaar

en verzegelbaar.

Markering 

Equipotentialiteit

De equipotentiaalverbinding wordt automatisch

uitgevoerd tijdens de montage van de afdekplaten. 

Een bijkomende klem is voorzien op de metalen

afdekplaten (montage van toestel op afdekplaat).

Naast de markering op de toetsellen is ook een
zelfklevende band voor afdekplaat 24 modules
(ref. 203 99) verkrijgbaar als toebehoren

Bijkomende klem

Draaiende stift voor de
equipotentiaalverbinding
met de kast

De plaat wordt
gemonteerd na
het uitsnijden 
van de bovenste
zijkant

De aansluiting
van de
afdichtring moet
uitgevoerd
worden in 
het onderste
deel van de deur

8. Verkrijgen van IP 43
IP43 wordt verkregen door de montage van de

isolerende kabeldoorvoerplaat bovenaan, de

montage van een deur en de plaatsing van de

afdichtingsring ref. 201 30.
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De adapters
worden bevestigd
op de afdekplaten
door middel van 
4 geschroefde
metalen klemmen 

Venster-adapters

Alleen geschikt voor de montage van de DPX 125,

160 en 250 ER met of zonder differentieel

stroomafwaarts. Deze 3 adapters hebben

verwijderbare zones (zones [1] en [2]). 

- Verwijder [1] in
geval van gebruik
van een 4P-apparaat
- Verwijder [2] in
geval van gebruik
van een differentieel
stroomafwaarts

[1]

[2]

10. Horizontale verdeelwand

Wand ref. 201 90 maakt het mogelijk 2 verschillende

volumes te maken binnenin de kast. Deze wordt bevestigd

op het onderste deel van de functionele stijgprofielen.

De doorgangen voor de kokers Lina 25 en de actieve bodem
zijn uitgesneden.



Montage 
van de kasten (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

ISOLERENDE KASTEN XL3 400
Net zoals de metalen kasten, worden de isolerende

kasten en kabelmantels XL3 400 gedemonteerd

geleverd in een herbruikbare verpakking. 

Elke kast bestaat uit een bodem, vier hoeken, vier

zijkanten en een afdekkader in vier losse delen.

De metalen bodem, verbonden met de functionele

stijgprofielen, zorgt voor een optimale stijfheid. Deze is

binnenin uitgerust met een isolerende bodem die het

mogelijk maakt de C-vormige staven te plaatsen

ref. 373 30 en de steunen ref. 373 31/32 voor het vormen

van een actieve bodem XL-Part 400. Deze is achteraan

geïsoleerd om klasse II te garanderen.

Alle andere delen van de kast zijn van isolerend

plastic.

1 - Montage van de kasten 
en kabelmantels
Net zoals voor de metalen kasten, past elke hoek in de

functionele stijgprofielen. Ze worden bevestigd met

een M6-schroef (zie pagina 9).

De zijkanten worden in de hoekgeleiders geschoven.

Ze worden ter plaatse gehouden door het afdekkader.

B

2 - Koppeling van de kasten
De horizontale of verticale koppeling van de kasten en

kabelmantels gebeurt op dezelfde manier als voor de

metalen kasten (zie pagina 10). Voor de kabeldoorvoer

volstaat het niet de flanken te monteren.

Elke kant van het
kader wordt los
bevestigd op de
hoeken door 2
kruisschroeven

Koppeling van
een kast en een
kabelmantel

De bodems van
de isolerende
kasten zijn klaar
voor de 
C-vormige staven
voor de realisatie 
van een actieve
bodem

16
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3 - Montage van de deuren
De montage of de omkering van de deuren is identiek

met die van de metalen kasten (zie pagina 11).

De plaatsing van de afdichtingsring ref. 201 30/32 op

de deur maakt het mogelijk IP 43 te behalen 

(zie pagina 14).

4 - Afdekplaten
De isolerende evenals de metalen afdekplaten zijn voorzien

van een verzegelbare 4 kwartslagsluiting.

De vorm van de
afdekplaten is
speciaal ontworpen
om het vastnemen
te vereenvoudigen 

+

Voor het naleven
van klasse II,
plaats de
geleverde plastic
afdekkingen om
de bevestigings-
schroeven te
isoleren

5 - Naleven klasse II

De afdekstrips voor de ongebruikte
scharnieropeningen worden op hun plaats
gehouden door een schroef die zonder
gereedschap geplaatst kan worden
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Montage van de 
verdeelsystemen 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

XL3 400 biedt een vrije organisatie van de verdeling.

■ “Geoptimaliseerde” verdeling XL-Part : 

ontworpen om het volume te optimaliseren van de kasten XL3 400 en maakt
gebruik van C-vormige staven die ingewerkt worden in een specifieke isolerende
achterwand (actieve bodem XL-Part 400) en rijverdeelklemmen 250 A

■ “Standaard” verdeling via platte barenstellen :

- verticaal op achterwand van de kast, combineerbaar met de Lexiclic-verdeelklem

- horizontaal op de achterwand van de kast

- verticaal verschoven in kabelmantel

De verdeeloplossingen tot 400 A

Geoptimaliseerde verdeling Standaardverdeling

in wand- en vloerverdeelkasten in wand- en vloerverdeelkasten in kabelmantels

XL3 400
metaal
IP 43

Actieve rugwand XL-Part 400 :
- isolerende rugwand
ref. 201 88/89
- C-vormige staven ref.
373 30
- steunen ref. 373 31
- voetstuk ref. 373 32

Rijverdeelklem 250 A 
ref. 373 36/37

XL3 400
isolerend

IP 43

Actieve rugwand XL-Part 400 :
- C-vormige staven ref.
373 30
- steunen ref. 373 31
- voetstuk ref. 373 32

Rijverdeelklem 250 A 
ref. 373 36/37

XL3 400
IP 55

Verticaal barenstel
- steun ref. 373 15 
- platte staven
ref. 374 18/19/34

Rijverdeelklem
Lexiclic ref. 373 16/17/18

Verticaal barenstel
- steun ref. 373 15 
- platte staven
ref. 374 18/19/34

Rijverdeelklem
Lexiclic ref. 373 16/17/18

Verdeelklem 400 A
ref. 373 08

Verticaal barenstel
- steun ref. 373 10
- platte staven
ref. 374 18/19 

verticaal horizontaal
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GEOPTIMALISEERDE VERDELING

1. Montage van de actieve achterwand
XL-Part 400

De isolerende kasten zijn uitgerust met een isolerende

achterwand. De metalen distributiekasten krijgen er één in optie

(ref. 201 88/89). De realisatie van een actieve achterwand bestaat

erin deze isolerende achterwand uit te rusten met C-vormige

staven vastgehouden door steunen.

A

Voetstuk 
ref. 373 32

Isolerend deksel
ref. 373 33 voor een
bescherming IP xxB

C-vormige staaf 
ref. 373 30

Isolerende actieve
achterwand 
ref. 201 88/89

Steunen
ref. 373 31

Maximale afstand “D” tussen 
de steunen in functie 

van de piekstroom Ipk

Voorbereiding van het materiaal voor de uitvoering
van een geoptimaliseerde verdeling in een kast
h = 1900 mm

In

(A)

Ipk

(kÂ)

D

(mm)

373 30 400 373 31

17 1800

26 1000

40 800

50 600
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Montage van de 
verdeelsystemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Snij de C-vormige 
staven op de gewenste
lengte en begin daarna
met het bevestigen van
het voetstuk ref. 373 32
onderaan de isolerende
achterwand

Bevestig daarna een
steun ref. 373 31
bovenaan de
isolerende
achterwand

U kunt dan de plaat
installeren voor het
voedingstoestel van het
barenstel en de
tussensteunen ref. 373 31
(het aantal ervan hangt af
van de piekwaarde van de
kortsluitstroom, 
zie tabel pagina 19)

+

De verbindingskits vereenvoudigen de
rechtstreekse aansluiting van het bovenste
toestel :
ref. 373 34 : DPX 250
ref. 373 35 : DPX 250 + diff.
ref. 373 38 : DPX 630

Deze kits kunnen uitgerust worden met een
becherming IP xxB (ref. 373 70/71/72)

De stroomtransformatoren ref. 046 98/99 voor
DPX250/400 worden rechtstreeks op de
verbindingskits gemonteerd



21

De rijverdeelklem ref. 373 36 wordt rechtstreeks aangesloten
op de C-vormige staven van de actieve achterwand

Invoegen van de hamerschroef voor de
aansluiting op het verticaal barenstel. Eens de
moer is aangespannen moet deze beschermd
worden door de meegeleverde isolerende kap

Montage van een steun voor DPX 125 op rijverdeelklem 
ref. 373 36. De bevestiging wordt verzekerd door 4 schroeven
(één schroef op elke staaf)

De bevestiging
van de DPX 125
gebeurt met de
gebruikelijke 
bevestigings-
schroeven 

Plaatsing van 
de met de basis
meegeleverde
afdekkap voor het
behoud van de IP 

2. Montage van de rijverdeelklem 250 A
De rijverdeelklem wordt uitgerust met de basissen van de apparaten. Het wordt

ofwel rechtstreeks gevoed door de actieve rugwand (ref. 373 36), ofwel

onrechtstreeks door het bovenste toestel (ref. 373 37).

Rechtstreekse voeding door de actieve
achterwand

Alle toestellen van de rij worden rechtstreeks gevoed

door de verdeelklem ref. 373 36.
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Montage van de verdeel- 
systemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

3. Montage van de rijverdeelklem
XL-Part 125
De vierpolige verdeelklem XL-Part 125 wordt geklemd

op de bevestigingsinrichting ref. 202 00 onder afdekplaat

van 200 mm.

- Rechtstreekse voeding door de klemmen van één van

de toestellen tot 63 A

- Voeding door een verbindingsmodule ref. 045 05

(kooiklem van 35 mm2 tot 125 A (centrale voeding) en 

80 A (zijdelingse voeding).

De “Plug-in” aansluitbasissen maken de automatische

verbinding mogelijk van alle Lexic automaten van 

1 module per pool tot 63 A.

Plaatsing van de
verdeelklem 
XL-Part 125 op
het profiel van de
aluminium rail
ref. 202 00

XL-Part 125 maakt het mogelijk om op dezelfde rail
enkelpolige, tweepolige, driepolige en vierpolige
toestellen te combineren 

De 4
koperverbindingen
worden dan
ingebracht in het
onderste deel van
de basis

Indien de DPX
uitgerust is met
een zijdelings
differentieelblok,
is het de basis van
de differentieel die
de verdeelklem
voedt via de  
4 geïsoleerde
verbindingen

Vastzetten van de
verbindingen
door inklikken

Onrechtstreekse voeding 
via het bovenste toestel 

Met de verdeelklem ref. 373 37 is het de DPX die instaat

voor de voeding van de rijverdeelklem ref. 373 37
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4. Montage van de rijverdeelklem 
XL-Part 100
De verdeelklem XL-Part 100 bestaat in 2 versies : 3P 

of 4P. Hij wordt geklemd op de rail ref. 202 00.

Hij maakt de rechtstreekse voeding mogelijk van alle

drie of vierpolige Lexic-automaten tot 63 A via het

“Plug-in”-systeem.

Een uitsnijbare afdekplaat wordt geplaatst op de ongebruikte
klemmen om te zorgen voor IP xxB

Het is mogelijk de verdeelklem te zagen om
gedeeltelijke rijen te realiseren
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Montage van de 
verdeelsystemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

32 x 5

32 x 5

Maximale afstand “D” tussen de steunen 
in functie van de piekstroom (Ipk)

Begin met de bevestiging van de 2
bevestigingspoten van de houder op 
het onderste deel van de functionele
stijgprofielen met behulp van de
moerklemmen en de M6-schroeven 
die meegeleverd werden

Platte geperforeerde
rails ref. 374 18/19/34
32 x 5 max.

Steun ref. 373 15 

D
(mm)

Rails
374 34
(18 x 4)

374 18
(25 x 5)

374 19
(32 x 5)

Icc piek

Ipk (kÂ)
10 1000 1200 1500

15 700 1000 1200

20 550 750 950

25 400 600 750

30 350 500 650

40 250 350 450

50 200 300 400

60 200 250 300

Keuze van de rails

rails I(A)

Ref.
sectie
(mm) IP ≤ 30 IP >30

373 34 18 x 4 250 200

373 18 25 x 5 330 270

373 19 32 x 5 450 400

“STANDAARD” VERDELING ACHTERIN DE KAST
De standaardverdeling op de achterwand van de kast kan verticaal

gebeuren met de barenstelhouders ref. 373 15 eventueel aangevuld 

met de Lexiclic of horizontaal met de verdeelklem ref. 373 08.

1. Montage van het verticaal barenstel
De steun ref. 373 15 maakt de realisatie mogelijk van het barenstel 

op de achterwand van de wand- en vloerkasten 

B
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Bevestig de isolerende houder op de 2
poten met behulp van de 2 resterende
M6-schroeven

Eens de goede positie bepaald is, bevestig dan de dwarsbalk
op de houder met de 5 schroeven met cilinderkop. 
Blokkeer deze schroeven niet want de positie van de rails
kan later nog aangepast worden

Snij uw rails op de gewenste lengte, plaats
de rails op de isolerende houders door de
bevestigingsgaten op elkaar te plaatsen 

32 x 5

1/4

32 x 5

32 X 5 mm 
réf. 374 19

1/4

25 x 5

25 X 5 mm 
réf. 374 18

25 x 5

1/4

18 X 4 mm 
réf. 374 34

18 x 4

18 x 4

3 doorsneden van rails op dezelfde houder 

Rails van 32 x 5

Rails van 25 x 5

Rails van 18 x 4

+
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Montage van de 
verdeelsystemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Lexiclic-verdeelklemmen Verbindingssnoeren

I max

toegelaten (A)

I max per 

snoer (A)

120 mm 320 mm

1P + N 3P + 2N zwart blauw zwart blauw

250 373 17*
373 16*

373 18

40 048 91 048 92 048 93 048 94

63 048 95 048 96 048 97 048 98

2. Montage van de Lexiclic-verdeelklemmen

75
 m

m

De bevestiging van de Lexiclic-
verdeelklemmen gebeurt op dezelfde
manier als de isolerende steun
ref. 373 15

Respecteer de afstand van 75 mm tussen de rail en de Lexiclic
voor een montage achter afdekplaat van 200 mm

De hartafstand van 75 mm maakt de plaatsing
mogelijk van een bedradingskoker Lina 25
met afmeting 40 x 60 voor de bedrading van
de bovenste rij

De verdeelklemmen worden geleverd met

bevestigingspoten en beschermingsscherm 

(schroeven meegeleverd)

Karakteristieken :

- conform de normen NF EN 60947-3 en

CEI 60947-3

- vuurbestendigheid : 960°C

- spanning Ue : 500 V

- isolatiespanning Ui : 600 V

- Ipk : 60 kÂ

- Icw : 10,5 kA

- In : 250 A bij 40°C

* De ref. 373 16 en 373 17 worden geleverd met verbindingssnoeren 
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Aansluiting op het achterste barenstel

De aansluiting van de verdeelklem op de barenstel gebeurt 

met schroeven en moeren van 13 mm.

Rechtstreekse aansluiting

Lexiclic wordt ook gebruikt in rechtstreekse aansluiting zonder 

achterste barenstel.

Opgelet : blokkeer de staven niet op
hun houders alvorens alle
bevestigingsgaten van de verdeelklem
en de rails samenvallen

Klem de doorzichtige beschermende
kap op de verdeelklem

Blokkeer de staven definitief door het
aanspannen van de 5
bevestigingsschroeven van de
dwarsbalken
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Montage van de 
verdeelsystemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

3. Montage van de verdeelklem
400 A ref. 373 08 horizontaal
Verdeelklem 400 A ref. 373 08 bestaat uit 2 isolerende

steunen, 4 rails 32 x 4 mm van koper met

beschermkap en afschermingsplaat. Elke rail bevat 2

gladde gaten Ø 8,5 mm en 21 tapgaten met M6-

schroeven voor de verbinding per kabelschoen (70

mm2 max).

Vier isolerende poten worden geleverd voor de

horizontale montage van de verdeelklem in

distributiekasten XL3 400.

Installeer de 4 bevestigingspoten op de verdeelklem 

Bevestig de
verdeelklem op
het onderste
profiel van de
functionele
stijgprofielen met
behulp van de
moerklemmen en
M6-schroeven 

De beschermkappen worden bevestigd op elke rail
met behulp van nietjes
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4. Montage van de extra platte
verdeelklem 250 A ref. 374 00
De extra-platte verdeelklem heeft een erg goede

kortsluitweerstand (60 kÂ) en kan boven in het bord

gemonteerd worden. Hij kan geïnstalleerd worden naast een

DPX 250 of 630 op de bevestigingsplaat ref. 202 20.

Aansluitingen op aansluitvlak, ingang : 150 mm2 per pool,

uitgangen :  tot 3 x 70 mm2 per pool.

De verdeelklem
ref. 374 00 maakt
een aanmerkelijke
plaatswinst
mogelijk in de
kleine kasten
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Montage van de 
verdeelsystemen (vervolg) 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

VERDELING “STANDAARD” IN KABELMANTEL

1. Montage van het verticaal barenstel
De standaardverdeling in de kabelmantel is mogelijk met de steunen van

barenstel ref. 373 10

C

Bevestig de houders van het barenstel op de
functionele stijgprofielen van de kabelmantel met
behulp van de geleverde moerklemmen en
M6 schroeven. Plaats de moerklemmen op het
bovenste profiel van de stijgprofielen

Plaats de koperen rails op de houders

Bevestig de koperen rails op de houders met
behulp van de M6-schroef met hexagonale kop en
ingewerkte ring

Maximale afstand “D” tussen de steunen 
in functie van de piekstroom (Ipk)

Rails
374 18 

25 x 5

374 19

32 x 5

Icc piek Ipk
(kÂ)

10 800 900

15 700 800

20 550 700

25 400 500

30 350 400

35 300 350

40 300 300

45 200 200

50 175 100

55 150 100

60 150 -

D
(mm)

Keuze van de rails

rails I(A)

Ref. doorsnede IP ≤ 30 IP >30

373 18 25 x 5 330 270

373 19 32 x 5 450 400
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Isolerende
schroeven

Elke houder wordt geleverd met een
isolerende schroef voor het bevestigen
van een afschermplaat, indien nodig

2. Montage van de verdeelklem
400 A ref. 373 08 verticaal
De verdeelklem 400 A ref. 373 08 (zie pagina 28) kan

verticaal geïnstalleerd worden in de kabelmantel.

Bevestig 
de verdeelklem op 
het bovenste profiel
van de functionele
stijgprofielen met
behulp van de 4
moerklemmen en 4
M6-schroeven 
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AANSLUITRAILS, KLEMMENBLOKKEN, 
VERDEELKLEMMEN EN MODULAIRE
VERDEELKLEMMEN
De Legrand-verdeelklemmen voor de kasten XL3 400

maken het mogelijk om met groot gebruiksgemak en

maximale veiligheid te beantwoorden aan de diverse

noden.

1. Lexic-aansluitrails
De één-, twee-, drie- of vierpolige aansluitrails zorgen

door rechtstreekse aansluiting voor de voeding van de

modulaire Lexic-toestellen tot 90 A. Ze vormen een

soepele, kleine en erg flexibele oplossing 

voor de verdeling in rijen.  

2. Klemmenblokken

Dit type klemmenblokken is universeel en maakt

verdelingen mogelijk tot 100 A met 4 tot 33 ingangen

naargelang de referentie. De doorsnede van de ingang

bedraagt 4 tot 25 mm2, die van de uitgangen 4 tot 16

mm2. Deze klemmenblokken worden bevestigd op een

platte staaf 12 x 2 of op 3 rail.

D

De modulaire
verdeelklemmen
kunnen een
bijkomende IP 2X
klemmenstrook
bevatten

Modulaire eenpolige
verdeelklemmen :
volledige isolatie
van de polen voor
het verdelen van 125
tot 250 A

3. Verdeelklemmen
Deze eenpolige verdeelklemmen worden rechtstreeks

bevestigd op de klemmen van de toestellen DPX 125,

160, 250 ER, 250, DPX-IS 250 en modulaire Vistop van

63 tot 160 A. Ze maken een rechtstreekse en

eenvoudige verdeling mogelijk voor de borden waarbij

het aantal hoofdkringen beperkt is.

6 uitgangen 35 mm2 stijf
(25 mm2 soepel) voor de
verdeelklem ref. 048 67

4. Modulaire verdeelklemmen
Ze combineren compactheid en een hoog

aansluitvermogen. Ze worden geplaatst op de 3
rails. De modulaire Legrand-verdeelklemmen zijn

volledig geïsoleerd : ze worden gebruikt bovenaan in

het bord tot 250 A of in een subgroep van uitgangen

in de kasten met een hoger vermogen.

De combinatie van blokken IP 2X en steun ref. 048 10 maakt
het mogelijk een 2P, 3P of 4P verdeelklem te vormen 
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+

Software 
voor de studie van 
verdeelborden

> Kies de gewenste producten

> Automatische berekening van de

geschikte types van verdeelkasten

> Visualiseer de opstelling van 

de producten in de verdeelkasten

> Automatisch uittekenen van 

uw installatieschema

> Een volledige kostprijs-

berekening van uw installatie

XL-PRO2
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Montage van de toestellen
en de uitrustingen

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

PRINCIPE VOOR HET BEPALEN VAN DE VOLUMES 
Elk toestel krijgt na bevestiging op rail of op plaat een specifieke

afdekplaat. De hoogte van deze plaat bepaalt het benodigde volume voor

de installatie van de toestellen, de aansluiting ervan, het naleven van de

isolatieafstanden evenals de optimale voorwaarden voor thermische

dissipatie.

De afdekplaten zijn van metaal of van isolerend materiaal.

Na plaatsing garanderen ze een beschermingsgraad IP 30.

Ze bestaan in verschillende hoogtes :

- van 150 mm tot 600 mm voor de modulaire toestellen, de Vistop en de DPX

- van 50 mm tot 1 750 mm voor de volle afdekplaten.

De volle afdekplaten dienen om de nodige zones in te richten voor het

plaatsen van de geleiders, de invoer van kabels, de installatie van het

barenstel en de plaatsing van specifieke uitrustingen.

A

Volle afdekplaten

Hoogte
(mm)

Voor wand- en vloerkasten Voor kabelmantels
Metaal Isolerend Metaal Isolerend

50 203 40 203 90 201 41

100 203 41 203 91 201 42

150 203 42 203 92

200 203 43 203 93 201 40

300 203 44 203 94 201 97

400 201 98

550 201 43 201 99

700 201 44

850 201 45

1000 201 46

1150 201 47

1450 201 48

1750 201 49

Toestellen
(vaste versie met
vooraansluiting)

Type 
montage

M
o

n
ta

g
e

 i
n

 w
a

n
d

- 
o

f 
v

lo
e

rk
a

s
t 

Modulair en Vistop 
tot 160 A op rail

DPX 125

op rail

op plaat

DPX 160

op rail

op plaat

DPX 250 ER

op rail

op plaat

DPX-IS 250
op rail

op plaat

DPX 250 op plaat

DPX 630 
(tot 400 A) op plaat

DPX-IS 630 (tot 400 A) op plaat

M
o

n
ta

g
e

 
in

 k
a

b
e

lm
a

n
te

l Modulair en Vistop 
tot 160 A op rail

DPX 125 / 160 / 250 ER op plaat

DPX 250 / 630
(tot 400 A) op plaat

(1) slechts tot 63 A 

(2) uitsluitend voor isolerende afdekplaat 
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Positie Configuratie Bevestigings-
inrichting

Max. aantal 
toestellen

per rij

Afdekplaat
Venster-
adapter

Aansluit-
volume 

voor het toestel 
bovenaan (mm)

hoogte
(mm) metaal isolerend

202 01
24 

modules
150(1) 203 00(1) 203 50(1) 50

200 203 01 203 51 50

verticaal met of zonder diff. lateraal 202 00 + 262 08 4 200 203 01 203 51 50

verticaal
zonder differentieel 202 10 3 300 203 10 203 60 50

met differentieel 202 12 3 400 203 12 203 62 203 67 50

horizontaal met of zonder diff. 202 14 1 200 203 14 203 64 203 67 (2) 50

verticaal met of zonder diff. lateraal 202 00 + 262 09 3 300 203 10 203 60 100

verticaal
zonder differentieel 202 10 3 300 203 10 203 60 100

met differentieel 202 12 3 400 203 12 203 62 203 68 100

horizontaal met of zonder differentieel 202 14 1 200 203 15 203 64 203 68 (2) 50

verticaal met of zonder diff. lateraal 202 00 + 262 09 3 300 203 10 203 60 100

verticaal
zonder differentieel 202 10 3 300 203 10 203 60 100

met differentieel 202 12 3 400 203 12 203 62 203 69 100

horizontaal met of zonder differentieel 202 16 1 200 203 16 203 64 203 69 (2) 50

verticaal 202 00 + 262 39 1 300 203 10 203 60 100

verticaal 202 05 1 300 203 10 203 60 100

verticaal

gedecentraliseerd zonder diff. 202 20 2 400 203 20 203 70 100

gecentreerd zonder diff. 202 21 1 400 203 21 203 71 100

gedecentraliseerd met diff. onderaan 202 22 2 400 203 22 203 72 100

gecentreerd met diff. onderaan 202 23 1 600 203 23 203 73 100

horizontaal met of zonder diff. onderaan 202 24 1 200 203 24 203 74 50

verticaal

gedecentraliseerd zonder diff. 202 20 2 400 203 20 203 70 150

gecentreerd zonder diff. 202 21 1 600 203 21 203 71 150

gedecentraliseerd met diff. onderaan 202 22 2 600 203 22 203 72 150

gecentreerd met diff. onderaan 202 23 1 300 203 23 203 73 150

verticaal 202 07 1 400 203 07 150

202 03
9 

modules

150(1) 203 03(1) 203  53(1) 50

200 203 04 50

verticaal
zonder differentieel 202 18 1 300 203 18 100

met diff. onderaan 202 19 1 400 203 19 203 67 / 68 / 69 100

verticaal
zonder differentieel 202 28 1 400 203 28 150

met diff. onderaan 202 29 1 600 203 29 150

Keuze van de bevestigingsinrichtingen en afdekplaten 
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Montage van de toestellen
en uitrustingen (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Wandkasten Vloerkasten Kabelmantels
Buiten-
hoogte
(mm)

Nuttige
hoogte
(mm)

201 03/53 201 23/73 600 550

201 04/54 201 24/74 750 700

201 05/55 201 25/75 900 850

201 06/56 201 26/76 1050 1000

201 07/57 201 27/77 1200 1150

201 08 201 28 1500 1450

201 18 201 38 1600 1450

201 19 201 39 1900 1750

201 82 515 400

201 83 715 600

201 84 915 800

201 85 1115 1000

CAPACITEIT VAN DE KASTEN 
De nuttige hoogte van elke kast bepaalt zijn

uitrustingscapaciteit.

B

PLAATSING VAN DE BEVESTIGINGS-
INRICHTINGEN
Om de montage en de vergrendeling van de platen te

verzekeren, is het noodzakelijk om op voorhand de

2 moerklemmen te plaatsen op de functionele

stijgprofielen. Het is onontbeerlijk om deze

moerklemmen correct te plaatsen, afhankelijk van de

afdekplaat. Ook de plaatsing van de vorken van de

railbevestigingssystemen moet deze positie volgen.

C

Twee
moerklemmen
(meegeleverd)
volstaan om alle
versies van de
platen te monteren

Plaatsing van de moerklemmen 
voor de platen

Voorbeeld : montage van 2 platen met afdekplaat

- 1ste afdekplaat : hoogte h1 = 400 mm bovenaan de

kast

Positie van het bevestigingspunt van de plaat ten

opzichte van het afdekkader : deel de hoogte van de

afdekplaat door 2, zijnde 200 mm.

Meet dus 100 mm vanaf “punt 100” (ofwel 4

uitsnijdingen op het functioneel stijgprofiel).

De plaatsing van een bevestigingsinrichting 

(plaat of rail) hangt van 3 criteria af :

- de hoogte van de afdekplaat : altijd een meervoud

van 50 mm.

- de hartafstand van de bevestigingspunten op de

functionele stijgprofielen : 25 mm

- het referentiepunt (“punt 100”) : bevindt zich op

100 mm van de bovenkant van het afdekkader en

wordt aangeduid met cijfer 100, gegraveerd op elk

functioneel stijgprofiel.

Principe : Door de hoogte van de afdekplaat door 2 te

delen verkrijgt men het punt voor de plaatsing van de

moerklem of de vork ten opzichte van een

referentiepunt.

Punt 100 is
aangeduid op het
functioneel
stijgprofiel.
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h
2 

= 
30

0

15
0

h
1 

= 
40

0

20
0

100

10
0

10
0

45
0

0

- 2
de

afdekplaat : hoogte h2 = 300 mm

Positie van het bevestigingspunt van de plaat ten

opzichte van de onderkant van de 1
ste

afdekplaat : deel

de hoogte van de afdekplaat door 2, zijnde 150 mm.

Positie van het bevestigingspunt van de plaat ten

opzichte van het afdekkader : Voeg de hoogte van de

1
ste

afdekplaat, hetzij 150 + 400 = 550 mm toe.

Meet dus 450 mm vanaf “punt 100” (ofwel 18

uitsnijdingen op de functionele stijgprofielen).

Plaatsing van de vorken voor de
bevestigingsinrichtingen op rail 

Voorbeeld: montage van 2 bevestigingsinrichtingen 

op rail en hun afdekplaat

- 1ste afdekplaat : hoogte h1 = 300 mm bovenop de kast

Positie van het bevestigingspunt van de vork ten

opzichte van het afdekkader: deel de hoogte van de

afdekplaat door 2, zijnde 150 mm.

Plaats de vork op 50 mm van “punt 100”, ofwel in de

2de uitsnijding onder dit punt.

- 2de afdekplaat : hoogte h2 = 200 mm

Positie van het bevestigingspunt van de vork ten

opzichte van de onderkant van de 1ste afdekplaat :

deel de hoogte van de afdekplaat door 2, zijnde

100 mm.

Positie van het bevestigingspunt van de vork ten

opzichte van het afdekkader : voeg de hoogte van de

1ste afdekplaat toe, hetzij 100 + 300 = 400 mm

Plaats de vork op 300 mm van het “punt 100”, ofwel

in de 12de uitsnijding onder dit punt.

h
2 

= 
20

0
h

1 
= 

30
0

10
0

50

30
0

100 10
0

0
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Montage van de toestellen
en uitrustingen (vervolg)
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MONTAGE VAN DE TOESTELLEN 
OP PLAAT
Na het plaatsen van de kooimoeren [1], bestaan de

volgende stappen uit het bevestigen van de toestellen

op hun plaat [2] daarna het vasthaken [3] en het

vergrendelen [4] van de platen op de functionele

stijgprofielen die op voorhand uitgerust werden met

moerklemmen. 

D

1
1

2
2

2

0

+ XL-PRO2

De berekeningssoftware XL-PRO2 berekent
automatisch de positie van de platen en de rails in
functie van de opbouw van uw bord

100 10
0

0

De afmetingen aangeduid door XL-PRO2 worden
gegeven ten opzichte van punt 0, op 6 mm boven
het uiteinde van het functioneel stijgprofiel 

[1]

[2]

[3]

[4]
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Wanneer eenzelfde plaat met verschillende types DPX

kan uitgerust worden, wordt de markering van de

bevestigingsgaten aangegeven door cijfers die altijd

horen bij hetzelfde type toestel : 

- 0 voor DPX 125

- 1 voor DPX 160

- 2 voor DPX 250 ER

- 3 voor DPX 250 

- 4 voor DPX 630.

De specifieke platen voor één toestel (bijv : DPX-IS)

hebben geen markering.

Plaatsing
van de kooimoeren 

Plaats de kooimoeren in de specifieke gaten voor het toestel.
Bijvoorbeeld, voor de DPX 250 ER 4P zijn dat de gaten
gemarkeerd met “2” die het verst uit elkaar liggen (zie
handleidingen)

4P

1 1
22

0
2 +

De universele geperforeerde platen ref. 202 41/42 voor
distributiekasten en ref. 202 43 voor kabelmantels
maken de montage mogelijk van elk toestel achter in de
kast (maximale beschikbare hoogte achter afdekplaat :
105 mm). De bevestiging ervan op de functionele
stijgprofielen is identiek met de specifieke platen. 
Nuttige oppervlakte (mm) : - ref. 202 41 : 459 x 294

- ref. 202 42 : 459 x 194
- ref. 202 43 : 141 x 294

De universele platen worden uitgerust met
moerklemmen M4 en M5 ref. 364 40/41

Elke plaat vertoont de overeenkomstige
nummers met de DPX waarvoor zij geschikt
is. Hier werden de kooimoeren geplaatst voor
het bevestigen van een DPX 250 ER 4P
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Montage van de toestellen
en uitrustingen (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

MONTAGE VAN DE TOESTELLEN OP
RAIL
De bevestigingsinrichtingen op rail kunnen gemonteerd

worden in de kast en in de kabelmantel.

1. Rail met 2 geïndexeerde
posities ref. 202 00
Deze rail met 24 modules vervaardigd uit een bijzonder

stevige aluminium profiel maakt in hoge positie de

montage mogelijk van modulaire toestellen en lage

positie van de DPX. De modulaire toestellen kunnen

naast de DPX geplaatst worden met behulp van de

verhogingsrail ref. 262 99.

E 2. Vaste rails ref. 202 01/03
Deze rails zijn speciaal bestemd voor de montage 

van de modulaire toestellen in de distributiekast

(24 modules) en in kabelgoten (9 modules).

Daarop worden zonder toebehoren de horizontale

draadgeleidingsbanden geplaatst (zie pagina 46).

3. Universele rail ref. 202 04
Deze rail wordt rechtstreeks bevestigd op het bovenste

profiel van de functionele stijgprofielen of op de

isolerende houders ref. 200 90. Deze is geschikt voor de

installatie van klemmen achterin de kast (zie pagina 52)

maar kan ook gebruikt worden voor alle toestellen die

op rail bevestigd worden.

4. Verstelbare en kantelbare rail
ref. 202 02
Het geheel van vork + beugel maakt het mogelijk de

hoogte en de helling van de rail aan te passen voor

verschoven klemmenblokken (zie pagina 50).

+

Montage zonder gereedschap :

1 - Inpassen van
de vorken op de
functionele
stijgprofielen 

2 - Klemmen 
van de rail op 
de vorken
(2 posities)

Universele rail
ref. 202 04
op isolerende
houders
ref. 200 90

Bevestigingsinrichting op rail met
2 geïndexeerde posities ref. 202 00
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MONTAGE VAN DE TOESTELLEN 
IN KABELMANTEL 
De bevestigingsinrichtingen (rail en platen) en de

specifieke afdekplaten maken de montage in

kabelmantel mogelijk van alle modulaire toestellen,

van Vistop tot 160 A en DPX tot 400 A 

(zie tabel pagina 35).

De kabelmantel is uitgerust met dezelfde functionele

stijgprofielen als de distributiekasten. 

Het montageprincipe is dus absoluut identiek.

F

Montage van een Vistop 125 A onder afdekplaat met modulair
venster met hoogte 200 mm en modulaire toestellen onder
afdekplaat met hoogte 150 mm. Bevestiging van de geleiders op
een houder ref. 201 37 onder volle afdekplaat van 100 mm
bovenop

DPX 125 met differentieel
stroomafwaarts onder
afdekplaat ref. 203 19 met
vensteradapter ref. 203 67
De vensteradapters : 
ref. 203 67 voor DPX 125
ref. 203 68 voor DPX 160
ref. 203 69 voor DPX 250 ER
zijn onontbeerlijk bij het
gebruik van een differentieel

DPX 630 met differentieel
stroomafwaarts op plaat
ref. 202 29

De afdekplaten ref. 203 28/29
beschikken over vooruitgesneden
vensters om zich aan te passen
aan de verschillende
toestelconfiguraties

2. Toestellen op platen 

1. Toestellen op rail ref. 202 03
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Montage van de toestellen
en de uitrustingen

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

VASTZETTEN VAN DE GELEIDERSG
Vastzetten van de geleiders in de distributiekasten

of kabelmantels 

De geleiders die het hoofdapparaat voeden (lastschakelaar of

automaat) moeten bevestigd worden met Colson-kabelbanden op de

bevestigingsplaat van het toestel. 

100

25
25

0

20
0

30
0

40
0/

60
0

Indien de doorsnede van
de geleiders te groot is
voor een bevestiging
enkel op plaat, gebruik
dan ook de steun voor
kabelbevestiging 
ref. 201 35/37

Voorbeeld van
plaatsing van kits
ref. 202 32/33 met

steun ref 201 35
voor het vastzetten

van de geleiders 
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Montage van een verzegelbare klemafdekking op de
stroomopwaartse klemmen van de lastschakelaar

DPX-IS 250 : klemafdekking ref. 262 87

DPX-IS 630 : klemafdekking ref. 262 45

Na het plaatsen van de klemafdekking bevestigt u voor het
verzegelen de flens op de plaat

Voer de verzegeldraad door de kop van de schroef en de flens
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Montage van de toestellen
en uitrustingen (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

UITRUSTINGEN OP DEUREN 
EN ZIJKANTEN
1 - Laterale afstandsbedieningen 

DPX-IS 250

De afstandsbediening ref. 262 37/38 wordt geleverd

met een sjabloon voor het boren van de zijkant.

De bewegingsas kan versneden worden volgens de

behoefte.

H

De DPX-IS met zijdelingse bediening moet op plaat
gemonteerd worden. Bijsnijden van de as op 193 mm

A + e + 35 mm

e

A 35

18  tot  170
(mm)

De bewegingsas moet versneden worden in functie van de
positie van de Vistop op de rail

Vistop op het uiteinde van de rail : de as bijsnijden op 108 mm

Vistop 63 tot 160 A

De Vistop met zijdelingse bediening wordt geleverd

met de noodzakelijke toebehoren voor het verplaatsen

van de bediening naar buiten de kast. Er wordt een

sjabloon geleverd voor het doorboren van de zijkant.
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2 - Frontale bedieningen 
op deuren voor Vistop 63 tot 160 A
De frontale afstandsbedieningen ref. 227 32 worden enkel

op de gewelfde deuren geïnstalleerd. De doorboring wordt

uitgevoerd met behulp van het geleverde sjabloon. De

bewegingsas moet op 37 mm bijgesneden worden.

Het vergrendelingstoebehoren geïnstalleerd binnenin de deur
verhindert de opening ervan indien het toestel in gesloten
positie staat

Blokkeer de bewegingsas op de Vistop met een 6-kantsleutel 

3 - Bedieningen en signalisatie
op de deur 
De metalen gewelfde deuren met een afstand tussen

afdekplaat en deur van 57 mm maken de montage

mogelijk van bedienings- en signalisatie-eenheden van

Signis van 50 mm diepte. Boren met een diameter 22,3

mm.

De aansluitingsdraden (tot 4) worden in de kast

binnengebracht via de scharnierdoorvoer samen met de

equipotentiaalverbinding van de deur (zie pagina 12).

Wanneer er meer dan 4 draden zijn, gebruik dan een volle
afdekplaat met een doorvoerring ref. 919 14 
(boring diam. 23 mm)

57 mm maxi Ø 22,3 mm + 0,4

30 mm
45

 m
m

- 0



Bekabeling en aansluiting 

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

CIRCULATIE VAN DE DRADEN

1. Draadgeleidingsbanden
Legrand ontwikkelde voor het hele gamma XL3

distributiekasten draadgeleidingsbanden voor verticale en

horizontale circulatie.

A

Band voor horizontale
circulatie van de draden 
ref. 200 94

Band voor verticale circulatie
van de draden 
ref. 201 93

Voorbeeld van circulatie van de
draden uitgevoerd met banden

De bevestiging van de horizontale band gebeurt snel en
zonder hulpmiddelen : plaats de bevestigingshaken van de
band in de openingen van de universele rail en vergrendel
daarna door zijdelingse verplaatsing

De verticale circulatieband wordt
gemonteerd door middel van een moerklem
en een isolerende M6-schroef. Deze wordt
bevestigd op het bovenste deel van de
functionele stijgprofielen.
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2. Montage van de kabelmantels
Lina 25

De steunen van de kabelmantels maken het mogelijk

kokers van verschillende hoogtes verticaal en

horizontaal te combineren in eenzelfde kast en de

aansluiting van de toestellen eenvoudiger te maken.

Het is ook mogelijk om rijen uitgerust met

kabelmantels met diepte 60 af te wisselen met rijen

uitgerust met kokers met diepte 80 mm.

Montagevoorbeeld nr. 1 : gebruik van de
kabelmantel diepte 80 mm verticaal en diepte 60
mm horizontaal

Montagevoorbeeld nr. 2 : gebruik van de
kabelmantel diepte 60 mm verticaal en diepte 60
mm horizontaal

08

06

06

0 6

0-OFF

De steun maakt het
mogelijk om de
kabelmantels perfect op
één lijn te brengen met de
klemmen van de aan te
sluiten toestellen om het
inbrengen van geleiders in
de kabelmantels te
vereenvoudigen

Steun voor bevestiging van
kabelmantels Lina 25 ref. 201 70
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Bekabeling en aansluiting (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

VERWERKING VAN DE AARDINGS-
GELEIDERS (PE)

De hoofdklem van de aardingsgeleiders 

wordt gebruikt voor het verbinden van :

- de hoofdaardingsgeleider

- de aardingsgeleiders van de gebruikskringen

- eventueel de aardingsgeleider van de transformator

- de equipotentiaalverbindingen

In de kasten XL3 kunt u dit type aansluiting uitvoeren

met behulp van de volgende oplossingen:

- klemmenblokken (onbeschermd of IP 2X)

gemonteerd op platte staaf 12 x 2 mm

- gebruiksklare geperforeerde rail ref. 373 01 

- platte koperen staaf met beugels ref. 373 02

- niet-doorboorde koperen staaf 12 x 4 mm ref. 373 49

- koperen staaf met tapgaten ref. 373 89

- op rail gemonteerde Viking-klemmen

B

1. Klemmenblokken (onbeschermd
of IP 2X)

Deze blokken moeten gemonteerd worden op de platte

staaf 12 x 2, verkocht per meter (ref. 048 19).

Maat voor het op maat snijden en doorboren van de
platte staaf

Montage op isolerende houders ref. 200 90 (klasse II)

Rechtstreekse montage van de platte staaf op de functionele
stijgprofielen

Ø 6,5 mm

440 mm

455 mm

2. Koperen staaf met tapgaten
ref. 373 89
Met doorsnede 12 x 4 mm kan deze staaf gemonteerd

worden achterin de kast, op de functionele

stijgprofielen of op de isolerende houder ref. 200 90

voor de realisatie van een geïsoleerde aarding.

De connectoren, speciaal ontworpen voor de
koperen staaf met tapgaten ref. 373 65,
maken het mogelijk om geleiders aan te
sluiten met een doorsnede van 1,5 tot 10 mm2
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3. Gebruiksklare rail ref. 373 01

Deze rail met gaten heeft 36 gaten Ø 5,3 mm (voor een

draaddoorsnede van 1,5 tot 10 mm2) en 2 gaten Ø 9 mm

(voor een draaddoorsnede tot 35 mm2).

Deze kan geïnstalleerd worden op de functionele

stijgprofielen van de kasten XL3 400 door middel van

bevestigingsbeugels, op de draadbanden ref. 200 94 of 

op de eindblokken ref. 393 99.

Montage op draadgeleidingsband ref. 200 94

Montage op eindblokken ref. 393 99

5. Op rail gemonteerde Viking-
klemmen
Zie volgende pagina “Uitgangsklemmen”.

Montage op
isolerende houder
ref. 200 90

4. Platte koperen rails met beugels

De platte koperen rail met doorsnede 12 x 4 mm wordt
geleverd met :

- 40 connectoren met beugels voor geleiders van 1,5 - 4 mm2

- 4 connectoren met beugels voor geleiders van 6 - 16 mm2

- 1 connector met beugel voor geleiders tot 35 mm2

doorsnede

De niet-doorboorde koperen rail verkocht per meter
ref. 373 49 en de volgende connectoren met beugels 
maken het mogelijk een blok “op maat” te maken : 

- ref. 373 60 voor geleider van 1,5 mm2

- ref. 373 61 voor geleider van 6 tot 16 mm2

- ref. 373 62 voor geleider van 10 tot 35 mm2

Deze rails kunnen rechtstreeks op de functionele stijg-
profielen bevestigd worden, of op de isolerende houders 
ref. 200 90 voor de realisatie van geïsoleerde aardingen.

12 x 4
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Bekabeling en aansluiting (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

Verplaatste
blokken met
verstelbare
bevestigings-
inrichting
ref. 202 02

Houder
ref. 201 95
maakt de
realisatie
mogelijk van
een platte of
hellende
klemmenblok

Realisatievoorbeeld
van een verticaal
klemmenblok in
kabelmantel met
behulp van
universele houder
voor kabelmantels
ref. 201 95

Bevestiging van
een rail op
isolerende
houders
ref. 200 90

UITGANGSKLEMMEN

De Viking-verbindingsklemmen die horen bij de 3
rails Legrand maken het mogelijk uitgangsklemmen

en klemmenblokken te vormen 

voor beschermende aardingsgeleiders.

In distributiekasten

- Rail ref. 202 02 rechtstreeks bevestigd op de func-

tionele stijgprofielen of de isolerende houders ref. 200 90

- Verstelbare bevestigingsinrichting ref. 202 02

C In kabelmantel

- Universele houder ref. 201 95 en te snijden rail 

ref. 374 04/07
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KLEMMENSTEUN OP PLATEN 

Alle bevestigingsplaten XL3 zijn geschikt voor het

bevestigen van een rail. Dat maakt de montage van

klemmenblokken mogelijk voor de aansluiting van de

hulpelementen van automaten, modulaire toestellen,

verdelers, bijkomende voedingen, ...

Deze plaatsingsmethode op rails is niet geschikt voor

de bevestiging van modulaire toestellen met

afdekplaat.

D

DPX 125 uitgerust met hulpelementen, aangesloten op 
Viking-klemmen op plaat ref. 202 10

Plaat ref. 202 16 voor DPX 250 ER met
differentieelblok uitgerust met een rail met
klemmenblok voor de verbinding van de
hulpelementen

De niet-gemarkeerde gaten identificeren en ze uitrusten met
een kooimoer

100 mm

Na het doorboren van de gaten Ø 4 mm op 100 mm hartafstand,
vastschroeven met 2 M3-schroeven en 2 kooimoeren geklemd
achter de plaat 

Voorbeeld van plaat ref. 202 10 :
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Bekabeling en aansluiting (vervolg)

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

KABELINVOER

1. Uitsnijdbare plaat voor
kabelinvoer
De metalen distributiekasten XL3 400 worden geleverd

met metalen zijkanten in staalplaat. Om uitsnijdingen

voor kabelinvoer te vereenvoudigen, wordt een plastic

plaat bij elke kast bijgeleverd. 

Deze plaat is ook afzonderlijk verkrijgbaar (ref. 201 20).

E 2. Platen uitgerust met soepele
ingangen 

Deze platen zijn voorzien van 22 ingangen Ø 20 mm, 

2 ingangen Ø 32 mm en 2 vooruitsnijdingen Ø 40 mm.

De ingangen maken een rechtstreekse invoer mogelijk

van kabels met een buitendiameter tot 16 mm. In dit

geval is het niet nodig om een uitsnijding te maken om

de kabel in te brengen, het is de kabel zelf die de invoer

maakt. Het afdichtingsniveau na kabeldoorvoer

bedraagt IP 43.

Metalen wand- en vloerkasten : plaat 
ref. 201 21

De montage is identiek met de uitsnijdbare invoerplaat

voor kabelinvoer (zie hiernaast).

Voorbeeld van
uitsnijding van 
de plaat voor
kabelinvoer die 
de verbinding 
verzorgt met een
kabelbaan

Plaats de plaat 
tussen de bodem 
en het voorste 
deel van 
de zijkant

Breek de metalen
zijkant bovenaan of
onderaan volgens 
de uitsnijding 

Isolerende kasten : plaat ref. 201 71

Deze plaat wordt gemonteerd op de plaats van de

panelen bovenaan of onderaan de kasten. Ze wordt op

haar plaats gehouden door het kader voor de

afdekplaat.
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3. Kabelbevestiging
Om de kabels te kunnen bevestigen achterin de kast,

ter hoogte van de kabeldoorvoerplaat, zijn 2

bevestigingsrails beschikbaar :

- ref. 201 35 voor de kasten

- ref. 201 37 voor de kabelmantels

De kabels worden op de rail bevestigd met Colson-

kabelbanden.

4. Afwerkingskap DLP-kast 
ref. 201 60 
Deze wordt gebruikt om de afwerking te verbeteren

van de verbinding tussen de kabelbaan en de kast en

om de ingangshoek van de kabels te vergroten.

Installeer de bevestigingssteun van de kabels op het onderste
profiel van de functionele stijgprofielen met de geleverde
beugels en schroeven

De afwerkingskap biedt meer volume voor het verspreiden
van de kabels 
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Hantering 
en installatie ter plaatse

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

+

HANTEREN EN TRANSPORTEREN

De uitgeruste kasten worden bij voorkeur plat

getransporteerd waarbij ze niet opeengestapeld mogen

worden ofwel in verticale positie op een pallet, waarbij

alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals stutten en

omringen, genomen worden.

A

De stijfheid van de gekoppelde kasten klasse II kan vergroot
worden met de staven ref.  201 51 gemonteerd op de
bevestigingsbeugels 

Bescherm de
gemonteerde
kasten uitgerust
met de
herbruikbare
verpakking

Stutten met hoekprofielen en omringen voor het transport van
de kasten in verticale positie, rug aan rug, op een pallet
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BEVESTIGING VAN DE KASTEN 

De distributiekasten XL3 400 moeten absoluut

bevestigd worden op een muur of wand. Alle

bevestigingspunten moeten gebruikt worden (4 voor de

distributiekasten, 2 voor de kabelmantels), zelfs in

geval van koppeling.

1. Interne bevestigingen
Verwijder de afdekstrips en bevestig de kast daarna

met schroeven diam. 6 mm en ringen.

De interne bevestigingen zijn altijd toegankelijk, zelfs

wanneer de kast uitgerust is.

Vergeet niet de isolerende schroefafdekking terug te

plaatsen voor kasten van klasse II.

2. Externe bevestigingen
De bevestiging kan gebeuren met behulp van de

beugels ref. 201 00 voor de XL3 400 metaal, ref. 201 50

voor de isolerende XL3 400. 

B

Schroef de beugel in de
gewenste positie

Plaats de moerklem

De gaten in het
sleutelgat maken 
het mogelijk om de
kasten gemakkelijk 
op te hangen en 
af te haken

Hartafstanden van de interne en externe bevestigingen 

A B

A = 330 mm

B = 277,5 mm

C D E
C = 475 mm

D = 100 mm

E = 210 mm

F
G

F = 625 mm

G = 935 mm
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Bijlagen

W A N D -  E N  V L O E R V E R D E E L K A S T E N  X L 3 4 0 0

AFMETINGEN

Metalen distributiekasten

H

575

H

310

H

575

H

310

Wandkasten Kabelmantels

Ref. Ref. H (mm)

201 03 201 23 600

201 04 201 24 750

201 05 201 25 900

201 06 201 26 1050

201 07 201 27 1200

201 08 201 28 1500

Wandkasten Kabelmantels

Ref. Ref. H (mm)

201 18 201 38 1600

201 19 201 39 1900



57

Isolerende kasten

H

575

H

310

575

21
817
5

575

19
8

17
5

Vloerkasten Kabelmantels

Ref. Ref. H (mm)

201 53 201 73 600

201 54 201 74 750

201 55 201 75 900

201 56 201 76 1050

201 57 201 77 1200

Met vlakke deur

Met gewelfde deur

Kasten met deur 
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