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

digitalização e a automação na era da
.RHÅWXVMEIWXSEGVMEVRSZSWHIWEǻSWIQGEM\EWIEVQ«VMSW“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, sigĻĞĀÏ±Ɛ ŭƣåƐ ƒŇÚŇžƐ ŇžƐ ĻŇžžŇžƐ ŤŹĞĻÏĞŤ±ĞžƐ ŤŹŇÚƣƒŇžƐ
foram totalmente redesenhados e adequados à
Indústria 4.0ƹEǻVQE9[IGLEVJ)MVIXSV&HQMnistrativo da Rittal responsável pelas Unidades
HI3IK¾GMSHI8.I.RHÅWXVMEIMarketing.
À medida que a quantidade de sensores
e atuadores instalados nas máquinas auQIRXE S QIWQS EGSRXIGI GSQ S RÅQIVS
de componentes e cabos a serem acomodados nos sistemas de controlo e no painel
de distribuição. Para além disso, a era digital
IWX« GEHE ZI^ QEMW TVIWIRXI REW SǻGMREW HI
comutação - com uma necessidade crescenXIHIEYXSQE±SQEMSVǼI\MFMPMHEHIIQEMSV
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 automação. O seu gémeo digital oferece dados
de alta qualidade para todo o processo de
TVSNIXS GSRǻKYVE±S I JEFVMGS 4W G¾HMKSW
QR permitem que todas as peças sejam idenXMǻGEHEW I EXVMFY¸HEW GSQ TVIGMWS (SQ S
PER±EQIRXSHEW&<IHEW0<EWRSZEWGEM\EW
pequenas e compactas são agora parte integrante desta abordagem.
4 MWXIQE HI (SRǻKYVE±S 7MXXEP 7M(
TSV I\IQTPS TIVQMXI E GSRǻKYVE±S V«TMHE
IWMQTPIWHIEVQ«VMSWEGIWW¾VMSWIQSHMǻGE±ÀIW &P³Q HMWWS YQE ZIVMǻGE±S EYXSQ«XMca de plausibilidade ajuda a evitar escolhas
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IVVEHEW 4W HEHSW HI GSRǻKYVE±S TSHIQ
ser enviados para o sistema de engenharia
de software EPLAN e, portanto, utilizados
para tarefas posteriores, completos ou com
UYEMWUYIV QSHMǻGE±ÀIW .WXS VIHY^ GSRWMHIravelmente o tempo e o esforço necessários
no processo de engenharia.

FABRICO ALTAMENTE
AUTOMATIZADO
&WRSZEW&<I0<WSJEFVMGEHEWIQ-EMKIV
na fábrica mais avançada do mundo para cai\EW TIUYIREW I GSQTEGXEW IWXEFIPIGMHEW
VIGIRXIQIRXI HI EGSVHS GSQ SW TVMRG¸TMSW
HE .RHÅWXVME  4W TVSGIWWSW HI JEFVMGS EPtamente automatizados, em conjunto com o
GIRXVS HI HMWXVMFYM±S ZM^MRLS ,)( TIVQMXIQ S EXIRHMQIRXS GSRX¸RYS HSW TIHMHSW
garantindo a disponibilidade dos produtos e
acessórios standard.

SIMPLES, RÁPIDO, FLEXÍVEL E SEGURO
&WHYEWÅPXMQEWEHM±ÀIWESTSVXIJ¾PMSHE7MXtal oferecem aos clientes recursos aprimorados e novas oportunidades de criação de
valor. A economia de tempo começa com a
IRXVIKEESGPMIRXISWTEMR³MWTSHIQWIVVImovidos individualmente e não há necessidade do trabalho de desmontagem convencional. Também é mais fácil instalar portas e
fechos e, normalmente, sem a necessidade
de recurso a ferramentas. O suporte de instalação na parede agora pode ser rapidamente aparafusado no lugar do lado de fora da
GEM\EGSQTEGXESYTIUYIREIWIQEJIXEVE
GPEWWMǻGE±SHITVSXI±S.WXSXEQF³QVIHY^
substancialmente o risco de danos durante o
transporte, pois os suportes, que se projetam
RSW PEHSW HEW GEM\EW TSHIQ WIV GSRIXEHSW
RSPSGEPHIHIWXMRSǻREP
Outra vantagem é a maior quantidaHI HI IWTE±S HMWTSR¸ZIP REW &< I 0< IQ

PUB

GSQTEVE±SGSQEWWYEWTVIHIGIWWSVEWEW&*(201*'
I',4RÅQIVSGVIWGIRXIHIWIRWSVIWIEXYEHSVIWUYIIWXS E WIV MQTPIQIRXEHSW RE MRHÅWXVME HI GSQYXE±S IWXS
por sua vez, a aumentar a quantidade de cabos que necessitam 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 localizadores integrados nos painéis laterais permitem a incorporação simples, precisa e rápida dos trilhos de instalação
internos. Como os trilhos também utilizam espaçamento de
QQ TEHVSHIEPXYVE³TSWW¸ZIPYWEVEGIWW¾VMSWGSQS
PY^IWSYFPSGSWHIXIVQMREMWHSTSVXIJ¾PMSHS:<.WXSTIVmite um menor stock de peças, e não há necessidade de usar
máquinas, perfuração, entre outros.
A segurança é uma grande prioridade em todos os armáVMSW 7MXXEP 6YERHS WS MRWXEPEHSW GSQTSRIRXIW REW GEM\EW
&< I 0< E GEXIKSVME HI TVSXI±S ³ QERXMHE WIQ UYEPUYIV
VIWXVM±S.WXSXEQF³QWIETPMGEªGIVXMǻGE±SHE91UYI³
essencial para implantação no mercado norte-americano.
No geral, os novos recursos de designXSVREQEWGEM\EWGSQTEGXEWQEMWVSFYWXEWIKEVERXIQYQEQEMSVVIWMWX´RGMEIQ
particular às cargas dinâmicas.

ADEQUADAS PARA VÁRIOS REQUISITOS
As novas linhas de produtos fornecem respostas para muitas e
ZEVMEHEWRIGIWWMHEHIW&WGEM\EW0<HITIUYIRSTSVXIHI
QQ\QQ\QQWSEHIUYEHEWWIEPKYRWHSWGSQTSRIRXIWJSVIQMRWXEPEHSWIQGEM\EWHIXIVQMREMWIGEM\EWbus.
&WGEM\EWGSQTEGXEW&<IWXSHMWTSR¸ZIMWGSQTVSJYRHMHEHIW
IRXVIQQIQQIGSQYQXEQERLSQ«\MQSHI
QQ\QQ5EVEXSHSWSWQSHIPSWL«YQEST±SHIGLEpa de aço com acabamento a spraySYE±SMRS\MH«ZIP&TIWEV
HSQEMSVRÅQIVSHITSWWMFMPMHEHIWHITSXIRGMEPYXMPM^E±SS
RÅQIVSXSXEPHIGSQTSRIRXIWIEGIWW¾VMSWIGSQSVIWYPXEHSEGSQTPI\MHEHIJSMWMKRMǻGEXMZEQIRXIVIHY^MHS M
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