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Standaardoplossing met mogelijkheid tot maatwerk

Rittal AE kasten koppelen efficiëntie aan flexibiliteit
De compacte AE kasten van Rittal zorgen voor de optimale bescherming van gevoelige
elektrische en elektronische componenten in fabriekshallen en machines. Rittal biedt
een brede keuze aan standaardafmetingen die, gekoppeld met behulp van koppelkits,
kunnen worden gecombineerd tot grotere kastconfiguraties. Zo ontstaat een maximale
flexibiliteit, op maat van elke specifieke toepassing.
Diversiteit is de standaard
Haar efficiëntie haalt de AE kast uit de tijdbesparende, eenvoudige assemblage en de grote
montageruimte. Flexibel is ze ook, met heel wat mogelijkheden voor individuele samenstelling
en opbouw, een veilige kabelinvoer en de onmiddellijke beschikbaarheid van maar liefst 59
verschillende afmetingen uit voorraad. De AE kast is verkrijgbaar in plaatstaal en roestvast
staal, telkens in een beproefde topkwaliteit met optimale oppervlakteafwerking en
klimaatbeheersing. Ten slotte staat ook de veiligheid buiten kijf, met een reeks internationale
keuringen en certificaten zoals onder meer TÜV, UL en CSA. Mede dankzij de naadloze
afdichting in 2-componenten polyurethaan behoort de AE kast tot de categorie van permanent,
hoog beveiligde kasten.
Rittal Servicecenter
De standaard AE kast kan worden aangepast aan de specifieke noden van een breed gamma
aan toepassingen. Naast een aanbod van verschillende RAL-kleuren, kunnen ook
uitsnijdingen worden voorzien voor koelingscomponenten, besturings- en display-elementen.
De Rittal specialisten geven advies op maat en zorgen voor de juiste configuratie. Het stateof-the-art servicecenter van Rittal staat nadien garant voor een uiterst precieze uitvoering met
o.a. lasers voor de nodige uitsnijdingen.
Toebehoren als sokkels, koppeltoebehoren, dak/wandbevestiging, koelsystemen,
kabelgeleiding, deuren, verlichting en sluitsystemen zijn beschikbaar om de perfect
afgewerkte AE kast te ontwerpen.
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Troeven op een rij
De Rittal AE kast is een vaste waarde voor elke installateur op zoek naar een functionele,
veelzijdige behuizing voor alle elektrische en elektronische componenten:
. optimaal corrosiebestendig dankzij de drieledige oppervlaktelaag,
. naadloze afdichting in PU-schuim,
. bestand tegen de indringing van water en stof,
. moeiteloze wandmontage dankzij geperforeerd paneel aan de achterkant,
. maximale flexibiliteit voor kabelinvoer,
. individuele dieptebepaling met rails voor binneninrichting,
. snel verplaatsbare deurscharnieren,
. geperforeerde strips aan de deur voor snel en makkelijk monteren van accessoires.

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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