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Rittal heeft één van de grootste standen op Hannover Messe 2012

Meer efficiëntie voor de infrastructuren van de toekomst
“Efficiëntie met systeem.” Dat is het centrale thema op de 2000 m² grote Rittal stand
(hal 11, stand E06) op Hannover Messe 2012. Rittal geeft er nieuwe impulsen aan de
infrastructuren van de toekomst en focust op de efficiënte omgang met energie en
materialen, tijdsparende montagemethodes en algemene engineeringsprocessen,
evenals op veilige en betrouwbare systeemoplossingen op basis van de
producentonafhankelijke, gestandaardiseerde schakelkastinfrastructuur “Rittal – The
System”.
De vraag naar systeemoplossingen stijgt in alle sectoren. “Zonder nieuwe gestandaardiseerde
oplossingen, die de engineeringkosten bij technologisch almaar complexere processen onder
controle houden, en zonder efficiënte, betrouwbare producten zijn de infrastructuren van de
toekomst geen haalbare kaart”, aldus Rittal.
Bezoekers van Hannover Messe 2012 kunnen zich op de Rittal stand uitgebreid informeren
over nieuwe product- en sectoroplossingen op vlak van energie, industriële IT, de
zogenaamde Metropolitan Solutions, automatisatie en engineering.
Onder de naam “LCP-industrie” introduceert Rittal nieuwe vloeistofgebaseerde koelsystemen
voor een energie-efficiënte schakelkastklimatisatie met koelprestaties tot 10 kW.
Stabiliteits- en materiaalgeoptimaliseerde draagarmsystemen voor bedieningsbehuizingen en
het gebruik van koperlegeringsrails voor stroomverdelingstoepassingen als alternatief voor
materiaal uit 100% koper, zijn duidelijk efficiënter.
Een mooi voorbeeld van efficiënte montagemethodes is de nieuwe SE 8 kast gelinkt aan het
FlexBlock sokkelsysteem, maar ook de nieuwe, flexibel samenstel- en monteerbare IT-rack
TS.
Algemene software oplossingen zoals “Eplan Pro Panel” van zusteronderneming Eplan zorgen
reeds van in de engineeringsfase van schakelkasten voor hoog efficiënte processen.
Op Hannover Messe 2012 toont Rittal de efficiëntie van zijn oplossingen in de praktijk; er
worden montage-eilanden opgebouwd waar bezoekers de mate van innovatie en efficiëntie
met eigen ogen kunnen vaststellen. Afspraak op de Rittal stand in hal 11, van 23 tot 27 april
2012.
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Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten (voorheen Litcos) tot de fysieke data- en
systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
providers Eplan en Mind8 - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 63
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.500 mensen tewerk en realiseerde in 2010 een omzet van
meer dan 2 miljard euro. Meer informatie op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
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