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Rittal lança nova linha de caixas 
AX e KX 
REPROJETADAS PARA A INDÚSTRIA 4.0

-
-

transformação digital de um produto standard

A digitalização e a automação na era da 
-

“Entendemos 
as novas necessidades da indústria digital e 
desenvolvemos uma nova geração de caixas 
pequenas e compactas como resposta. Com a 
introdução da nossa linha Blue e+ e do sistema 
de armários de grandes dimensões VX25, sig-

foram totalmente redesenhados e adequados à 
Indústria 4.0 -
nistrativo da Rittal responsável pelas Unidades 

Marketing.
À medida que a quantidade de sensores 

e atuadores instalados nas máquinas au-

de componentes e cabos a serem acomo-
dados nos sistemas de controlo e no painel 
de distribuição. Para além disso, a era digital 

comutação - com uma necessidade crescen-

stock de produtos.

CADEIA DIGITAL 
“DO CLIENTE AO CLIENTE”
A Rittal fornece suporte efetivo para toda a 
cadeia de valor para a produção de painéis, 
desde a engenharia até ao pedido e à auto-
mação. O seu gémeo digital oferece dados 
de alta qualidade para todo o processo de 

QR permitem que todas as peças sejam iden-

pequenas e compactas são agora parte inte-
grante desta abordagem.

-
-

ca de plausibilidade ajuda a evitar escolhas 

ser enviados para o sistema de engenharia 
de software EPLAN e, portanto, utilizados 
para tarefas posteriores, completos ou com 

-
ravelmente o tempo e o esforço necessários 
no processo de engenharia.

FABRICO ALTAMENTE 
AUTOMATIZADO

na fábrica mais avançada do mundo para cai-

-
tamente automatizados, em conjunto com o 

-

garantindo a disponibilidade dos produtos e 
acessórios standard.

SIMPLES, RÁPIDO, FLEXÍVEL E SEGURO
-

tal oferecem aos clientes recursos aprimo-
rados e novas oportunidades de criação de 
valor. A economia de tempo começa com a 

-
movidos individualmente e não há necessi-
dade do trabalho de desmontagem conven-
cional. Também é mais fácil instalar portas e 
fechos e, normalmente, sem a necessidade 
de recurso a ferramentas. O suporte de insta-
lação na parede agora pode ser rapidamen-
te aparafusado no lugar do lado de fora da 

substancialmente o risco de danos durante o 
transporte, pois os suportes, que se projetam 

Outra vantagem é a maior quantida-
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-

por sua vez, a aumentar a quantidade de cabos que necessi-
tam de ser alojados. O design modular dos novos armários, os 
recortes aprimorados e as placas maiores criam, em média, 
um terço a mais de espaço para os cabos. Além disso, os lo-
calizadores integrados nos painéis laterais permitem a incor-
poração simples, precisa e rápida dos trilhos de instalação 
internos. Como os trilhos também utilizam espaçamento de 

-
mite um menor stock de peças, e não há necessidade de usar 
máquinas, perfuração, entre outros.

A segurança é uma grande prioridade em todos os armá-

essencial para implantação no mercado norte-americano. 
No geral, os novos recursos de design -

particular às cargas dinâmicas.

ADEQUADAS PARA VÁRIOS REQUISITOS
As novas linhas de produtos fornecem respostas para muitas e 

-
bus. 

-
pa de aço com acabamento a spray

-
M
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