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Nieuwe productcatalogus van Rittal
Systeemhandboek voor industrie en IT
Met het nieuwe Systeemhandboek 35 brengt Rittal haar volledige, actuele
productaanbod voor industrie en IT en speelt hiermee in op de noden van design
engineers, schakelkastbouwers en datacenter operatoren. De 936 pagina’s dikke
catalogus biedt alle informatie over ’s werelds meest uitgebreide gamma industriële
kasten, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur. Nieuw zijn de producten en
oplossingen van Rittal Automation Systems. De catalogus verschijnt in print en online
en is beschikbaar in Nederlands en Frans.
In het nieuwe Systeemhandboek 35 krijgen kasten- en bordenbouwers en IT-professionals
een snelle totaalblik over het one-stop aanbod van Rittal. Daartoe behoren oplossingen voor
behuizingen en schakelkasten, stroomverdeling, klimatisering, IT-infrastructuur, maar ook
software en services. Voor het eerst zijn ook de automatisatieoplossingen en handling tools
voor de werkplaats opgenomen. Verder verzamelt de cataloog alle innovaties van de laatste
jaren, waaronder diverse configuratoren, de energie-efficiënte Blue e+ koelaggregaten, LED
kastverlichting en een nieuwe generatie dakventilatoren.
Systeemhandboek 35 omarmt de digitalisering, met een slimme combinatie van print- en
online. Via de website www.rittal.be krijgt de gebruiker aanvullende waardevolle informatie
over elk product. Zo linkt de PDF-versie van de catalogus het artikelnummer rechtstreeks met
de juiste productpagina op het internet. Datasheets, configuratie tools, CAD data, video’s,
conformiteitscertificaten, prestatiediagrammen, goedkeuringen, montage- en
gebruikshandleidingen en nog veel meer zijn slechts één klik verwijderd.
Het handboek kan gratis bij Rittal aangevraagd worden via marketing@rittal.be.
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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.
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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