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Rittal lanceert compact railsysteem tot 125 A
Stroomverdeling voor de eerste keer klein en slim
Met RiLine Compact biedt Rittal producenten van kleine sturings- en schakelkasten
voor het eerst een innovatief en vooral typegetest stroomverdelingssysteem. RiLine
Compact werd ontwikkeld voor de montage van verschillende types beveiligings- en
schakelapparaten, op een aanraakveilig systeem, en voor de toevoer van elektrische
stroom. De gestandaardiseerde en normconforme systeemtechnologie maakt het
compacte railsysteem geschikt voor toepassing in sturingen voor zowel IEC- als ULmarkten.
Achter de naam RiLine Compact schuilt een compact railsysteem voor sturings- en
schakelkasten met een stroomsterkte tot 125 A, dat standaard een maximale
aanraakveiligheid biedt.
De innovatie bestaat uit een bodemplaat waarin de rails volledig ingebouwd zijn, beschermd
tegen aanraking, en die eenvoudig aangesloten kunnen worden via een raster in het deksel
bovenaan. Voor de opbouw van schakel- en beveiligingsapparaten zijn verschillende adapters
beschikbaar die zorgen voor een eenvoudige aansluiting. Daarnaast kan ook gekozen worden
voor een adapter voor de aansluiting van ronde geleiders en verschillende functiemodules
voor motorsturing en vermogensregeling.
De sterkte van RiLine Compact zit in de snelle samenbouw. Zowel de grondplaten zelf als de
systeemcomponenten kunnen eenvoudig en veilig, zonder gereedschap, gemonteerd worden.
Dankzij de aanraakbeveiliging is de gebruiker van bij het begin beschermd tegen onderdelen
onder spanning. Dat verhoogt niet alleen de veiligheid voor de gebruiker en de installatie, het
spaart ook tijd en kosten.

RITTAL
Rittal met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder
van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en ITinfrastructuur. Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in nagenoeg alle sectoren,
hoofdzakelijk in de automobielindustrie, energieproductie, machine- en installatiebouw, alsook
in de IT- en telecomsector. Met circa 10 000 medewerkers en 58 dochtermaatschappijen is
Rittal wereldwijd aanwezig.
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Tot het ruime assortiment behoren infrastructuuroplossingen voor modulaire en energieefficiënte datacenters met innovatieve veiligheidsconcepten voor fysieke data- en
systeembeveiliging. De toonaangevende softwareaanbieders EPLAN en Cideon vullen de
productieketen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen. Rittal Automation Systems
doet dat met automatiseringsoplossingen voor kastenbouw.
Rittal werd opgericht in 1961 en is de grootste onderneming binnen de Friedhelm Loh Group,
geleid door de eigenaars. De Friedhelm Loh Group is wereldwijd actief vanuit 18
productiesites en 78 dochterondernemingen. De ondernemingsgroep telt meer dan 11 500
medewerkers en noteerde in 2014 een omzet van ca. 2,2 miljard euro. In 2015 werd het
familiebedrijf voor de zevende keer uitgeroepen tot topwerkgever in Duitsland. Meer informatie
op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
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