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Tijd voor actie!
Service in de kijker bij Rittal
Een correct en periodiek onderhoud van de koelinstallatie is een essentiële voorwaarde
om een lange levensduur van schakelkasten veilig te stellen. Hiervoor zijn de
geschoolde servicetechniekers van Rittal het best geplaatst. Alleen door hun
vakkundige interventies blijven schakelkasten op temperatuur, is er geen downtime in
de productie en worden te hoge energiekosten vermeden. Er zijn aangepaste
serviceformules voor elke toepassing, maar vandaag pakt Rittal uit met een exclusieve
aanbieding.
Voorspelbare onderhoudskosten, minimale energiekosten en een maximale continuïteit van
iedere installatie. Dat zijn de garanties die gebruikers van schakelkasten krijgen wanneer ze
beroep doen op Rittal Service. Wie in zee gaat met Rittal Service kan terecht bij één
aanspreekpartner die zich bekommert om de service en maintenance van de verschillende
systeemoplossingen die Rittal biedt: van behuizingen of IT-infrastructuur tot
klimaatbeheersing.
Actievoordelen
De servicetechniekers van Rittal zijn echte specialisten wanneer het op een optimale
klimaatbeheersing van de schakelkast aankomt. Wie voor eind maart 2019 een vijfjarige
serviceovereenkomst afsluit, zal dat op korte termijn in de praktijk zelf ervaren. Niet alleen valt
er te genieten van 20% korting op de eerste factuur, de diensten die worden aangeboden
leveren bovendien enkele onmiskenbare voordelen op.
Het huidige serviceaanbod op een rij:


Grondige reiniging van koeler en condensor



Vervanging van de filtermatten



Controle van de ventilatoren en luchtstroming in de schakelkast



Controle van de goede staat van de schakelkast



Controle van de condensatieafvoer



Advies vervanging in functie van de levensduur



Documentatie van het onderhoud
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Wie tekent voor dit aanbod, tekent meteen voor een optimale beschikbaarheid van zijn
schakelkast, een verlaging tot 30% van het energieverbruik, een perfect ingepland onderhoud
zonder zorgen en een langere levensduur van de koelinstallatie én de ingebouwde
componenten.
Deze unieke actie impliceert de uitwerking van een individueel servicevoorstel op maat van
specifieke vereisten en toepassingen. Uiteraard biedt Rittal ook standaard formules.
Bovendien zijn ook onderhoudsovereenkomsten mogelijk voor de andere systeemoplossingen
in het portfolio van Rittal.

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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