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Rittal dekselhouder voor klemmenkasten

Slimme handigheid
Voor het veilig openklappen van klemmenkasten heeft Rittal een dekselhouder
ontwikkeld die een veilig en VDE-conform onderhoud mogelijk maakt. De houder is,
zonder te moeten boren, eenvoudig te monteren en zorgt voor het veilig openklappen
van het deksel zonder dat de aardingsstrook verwijderd moet worden.
Bij de aankoop van een klemmenkast krijgt de klant een behuizing met schroefdeksel. Deze
moet voor gebruik geaard worden door middel van een aardingsstrook. Is een
onderhoudsbeurt en daarvoor dus ook het openen van de klemmenkast vereist, hangt het
deksel vaak aan de aardingsstrook. Volgens het VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik) is dit echter niet betrouwbaar. Hierdoor bestaat immers gevaar op
kabelbreuk.
De dekselhouder van Rittal daarentegen fungeert als scharnier tussen klemmenkast en
deksel. Bij een onderhoud klapt de klant de klemmenkast eenvoudig open en schroeft het
deksel later weer vast. Zo is een snel en veilig onderhoud mogelijk. Het voordeel tegenover
een deksel zonder houder: de aardingsstrook hoeft vooraan niet verwijderd te worden en dus
is er later ook geen hernieuwde controle van de aarding nodig.
De dekselhouder is zonder te boren eenvoudig te monteren en maakt het openklappen van
het deksel mogelijk, ook wanneer er zich onder de kast nog een tweede klemmenkast bevindt.

RITTAL
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 tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van Eplan en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 58
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
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Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.

Bijkomende info

Rittal nv/sa - afd. Marketing
Andra De Vos
Tel.: 09-353 91 11
Email: marketing@rittal.be

pagina 2 / 2

