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Rittal 19”-Fastener voor snel positioneren en monteren
Plug & Play: hoe eenvoudig kan het zijn?
Tijdrovende assemblage en positionering behoren voortaan tot het verleden. Met haar
nieuwe 19”-Fastener toont Rittal dat het installeren en het verwijderen van
componenten op het 19”-montageniveau van IT-racks eenvoudig en snel gaat.
Tijd noch geduld voor de vaak omslachtige montage van onderdelen op het 19”-niveau
(482,6 mm)? Met de nieuwe 19”-Fastener voor één hoogte-eenheid (1 HE) biedt Rittal een
slimme oplossing, waarmee het kinderspel wordt om componenten in IT-racks te installeren.
Volgens het ‘Plug & Play’ principe kan de 19”-Fastener eenvoudig langs de binnenzijde op de
profielrails geschoven en vastgezet worden. Daarbij zorgt het geïntegreerde contact tegelijk
voor de vereiste potentiaalvereffening.
“De rechtstreekse integratie van drie kooimoeren met slechts één klik in het montageprofiel
spaart tijd en zenuwen”, aldus Koen Van Hende, Product Manager IT bij Rittal Belgium.
De uit verzinkt plaatstaal vervaardigde 19”-Fastener kan meermaals gedemonteerd en
opnieuw gebruikt worden.
Alle behuizingen uit het Rittal assortiment zijn geschikt voor toepassing van de 19”-Fastener.
Hij is beschikbaar als vooraf geassembleerde 1 HE support met drie kooimoeren, inclusief
centrale bevestiging conform de EIA 310 norm.

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
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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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