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Rittal biedt antwoorden op megatrends op Hannover Messe 2016

Producten, processen en diensten: Rittal toont slimme oplossingen
voor de netwerkindustrie
Tijd en kosten sparen en daardoor de eigen concurrentiekracht verhogen - met welke
producten, productieoplossingen en diensten dat lukt, toont Rittal op de Hannover
Messe 2016. Onder het motto ‘Our expertise. Your benefit.’ ontdekken bezoekers in hal
11, stand E06, slimme producten voor de netwerkindustrie, oplossingen voor versnelde
productieprocessen en services met duidelijke meerwaarde. Tot het
oplossingenspectrum behoren intelligente koelapparaten, productdata voor
professionele engineering in de schakelkasten- en bordenbouw, configuratie- en online
tools voor vereenvoudigde technische en commerciële processen, efficiënte
automatiseringsoplossingen en veilige ‘on demand’ IT-oplossingen.
Iedereen spreekt over Industrie 4.0, maar hoe ver staat het thema in de praktijk? Op de
wereldwijd toonaangevende industriebeurs in Hannover eind april wordt de vooruitgang
getoond die de netwerkindustrie de voorbije maanden kende. De ontwikkelingen draaien
vooral rond drie trendthema’s: slimme producten die bij de industriële productie met elkaar
communiceren, net als bijhorende data. Daarnaast zijn er de volledige
netwerkproductieprocessen en nieuwe diensten die maximale voordelen voor de klant
beloven.
“Op haar stand geeft Rittal antwoorden op deze drie trends. We tonen onze competentie voor
de netwerkindustrie via een bijzonder mediaplatform en wijzen op de individuele voordelen
tijdens intensieve gesprekken met de klanten,” aldus Dirk Miller, Rittal Executive Vice
President Marketing.
Slimme oplossingen voor snelle productie
Klanten uit de schakelkasten- en bordenbouw hebben niet enkel ondersteuning voor een
vereenvoudigde productkeuze nodig, maar ook oplossingen voor volledig gelinkte
productieketens, die hun technische en commerciële processen versnellen. Rittal toont hoe bij
de planning en aankoop van een schakelkast het volledige proces, van productkeuze tot
verzending, duidelijk eenvoudiger kan. Beursbezoekers kunnen zowel de nieuwe Rittal
systeemconfigurator voor kleine kasten als de functies van haar nieuwe online shop leren
kennen.
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Duurzame intelligente oplossingen helpen daar waar het nodig is om snel klantenvereisten te
vervullen. Doorslaggevende factor hier is de consistentie van data doorheen de volledige
productieketen - van engineering tot productie. Op de Hannover Messe toont Rittal precies
hoe dit gebeurt, aangetoond op een realistisch productieproces voor schakelkasten- en
bordenbouw. Centraal in deze productieketen fungeert een virtueel prototype van een
sturingskast als verbindingselement.
Slimme producten voor de netwerkindustrie
Netwerken in de productie zijn geen doel op zich: naast materiaalplanning, configuratie en
logistiek is het verhogen van de veiligheid en beschikbaarheid van kasten een essentieel doel.
Zo zijn bijvoorbeeld de Blue e+ koelapparaten van Rittal met volledig nieuwe
communicatiepoorten uitgerust. Wanneer deze in installatienetwerken worden geïntegreerd,
worden onderhoudsgegevens meteen overgedragen. Bij een defect wordt de
onderhoudstechnicus doelgericht geïnformeerd zodat hij op basis van de Blue e+ data kan
ingrijpen nog voor een storing optreedt. Op Hannover Messe presenteert Rittal ook haar
allround competentie voor energie-efficiënte systeemkoeling.
Ander doel is om constructie- en engineeringsprocessen te versnellen. Daarvoor stelt Rittal
voor haar volledige productassortiment - van schakelkasttechnologie tot stroomverdelings- en
koelingstechnologie - hoogwaardige CAE en CAD data ter beschikking.
Slimme services voor meer klantenvoordeel
Het “Internet of Things” genereert een grote hoeveelheid hoog gevoelige data (Big Data) die in
het productieproces opgenomen en beveiligd worden. Daarvoor bieden de Rittal IToplossingen efficiënte veiligheidsconcepten voor alle toepassingsgebieden - van racks over
het Micro Data Center tot de Container. Megaprojecten zoals het Lefdal Mine Datacenter, net
als onmiddellijk inzetbare, sleutel-op-de-deur cloud datacenters in een container met server en
software tonen dat het nog nooit eerder zo eenvoudig was om performante en veilige ITprojecten te realiseren.
Om de oplossingen en hun voordelen te demonstreren, krijgen bezoekers op de Rittal stand
dagelijks een interessant visueel programma aangeboden.
Rittal is op de Hannover Messe ook nog op andere stands aanwezig. Er is de
gemeenschappelijke ‘Smart Engineering & Production 4.0’ stand met EPLAN en Phoenix
Contact (hal 8, stand D28) en het ‘Tec2You’-initiatief voor jong talent (hal P11, stand D03).
Beursbezoekers die zich verder willen verdiepen in de thema’s software en mechatronica,
krijgen de nodige informatie bij de zusterbedrijven EPLAN en Cideon (hal 6, stand K16).
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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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