
 
 
 

Calhas técnicas DLP-S, Sistema de Distribuição Simplificada 

 

A Legrand tem uma gama de calhas técnicas que dá resposta ao essencial da 

distribuição de correntes fortes e fracas. A solução DLP-S é uma gama otimizada, 

adaptada às necessidades de qualquer edifício, e está disponível em duas versões: 

calhas de encaixe direto e calhas universais.  

 

Um sistema que responde na perfeição a qualquer tipo de projeto do setor terciário, 

serviços públicos, ensino, saúde, comércio, escritórios…. 

 

Com menos referências para gerir (uma única referência por dimensão de calha), a 

gama DLP-S oferece duas opções de montagem, que permitem adaptar-se às 

especificidades de cada instalação: por exemplo, funções de mecanismos a aplicar na 

calha, estética das aparelhagens, custos do projeto, etc. 

 

 

• Calhas técnicas de encaixe direto: O “clic” que faltava nas suas instalações! 

 

 

 

Beneficie das inúmeras potencialidades da aparelhagem Mosaic e poupe muito 

tempo na fase de instalação: basta um simples e rápido encaixe (“clic”) dos 

mecanismos Mosaic na base da calha, sem necessidade de quadros ou de suportes. 

Menos referências para gerir e uma enorme economia de tempo. Associando as 

tomadas duplas com ligação automática bilateral Mosaic consegue economizar 50% 

no tempo de instalação. 

 



 
 
 
Harmonia perfeita do sistema: mecanismos, calhas e tampas, tudo perfeitamente 

alinhado. 

 Oferta disponível nas medidas de 85x50 mm, 100x50 mm e 130x50 mm 

 Com tampa (s) de largura 45 mm 

 

 

• Calhas técnicas universais: Para o essencial da instalação 

 

 

 

Método de instalação tradicional: associando um suporte universal, aceitam 

qualquer aparelhagem de encastrar Legrand, Niloé, Suno, Valena Life…, garantindo 

uma sinergia perfeita com as aparelhagens tradicionais. Ou, em alternativa, pode 

igualmente instalar a aparelhagem Mosaic, através da utilização dos suportes para 2, 

4 ou 6 módulos. 

 

 Oferta disponível nas medidas de 100x50 mm e 190x50 mm 

 Com tampa (s) de largura 75 mm 

 

Calhas com perfil rígido e formas retangulares, fornecidas com película protetora. 

Cor: branco (RAL 9003). 

Produtos em conformidade com a Diretiva RoHS e fabricados em unidades de 

produção certificadas ISO 9001 e 14001. 

 

 

Calhas DLP-S: A qualidade Legrand agora a um excelente preço! 

 


