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Rittal lança nova linha 
de caixas AX e KX 
Reprojetadas para a Indústria 4.0.

a era digital está cada vez mais presente 

nas oficinas de comutação - com uma ne-

cessidade crescente de automação, maior 

flexibilidade e maior 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 pedi-

do e à automação. O seu gémeo digital 

oferece dados de alta qualidade para 

todo o processo de projeto, configura-

ção e fabrico. Os códigos QR permitem 

que todas as peças sejam identificadas 

e atribuídas com precisão. Com o lança-

mento das AX e das KX, as novas caixas 

pequenas e compactas são agora parte 

integrante desta abordagem.

A Rittal lançou as suas novas caixas compactas AX e KX na Feira 

Industrial de Hannover (HANNOVER MESSE). As novas AX e KX estão 

incorporadas em processos digitais, tornando a instalação mais simples 

e rápida bem como a integração de componentes, maior flexibilidade 

e maior segurança. Por isso, a Rittal repensou e redesenhou a sua 

oferta segundo as exigências da Indústria 4.0. A transformação digital 

traz novos desafios no produto em si, do seu ambiente operacional e 

da sua disponibilidade. Este lançamento marca a transformação digital 

de um produto standard que foi produzido pela Rittal durante mais 

de 50 anos: mais de 35 milhões de unidades de AE foram fabricadas, 

tornando-as nas caixas compactas mais populares do mundo.

A digitalização e a automação na era da 

Indústria 4.0 estão a criar novos desafios 

em caixas e armários. “Entendemos as 
novas necessidades da indústria digital e 
desenvolvemos uma nova geração de cai-
xas pequenas e compactas como resposta. 
Com a introdução da nossa linha Blue e+ 
e do sistema de armários de grandes di-
mensões VX25, significa que todos os nos-
sos principais produtos foram totalmente 
redesenhados e adequados à Indústria 4.0”, 

afirma Uwe Scharf, Diretor Administrativo 

da Rittal responsável pelas Unidades de 

Negócio de TI e Indústria e Marketing.

À medida que a quantidade de sen-

sores e atuadores instalados nas máquinas 

aumenta, o mesmo acontece com o nú-

mero de componentes e cabos a serem 

acomodados nos sistemas de controlo e 

no painel de distribuição. Para além disso, 

O Sistema de Configuração Rittal 

(RiCS), por exemplo, permite a confi-

guração rápida e simples de armários, 

acessórios e modificações. Além disso, 

uma verificação automática de plausi-

bilidade ajuda a evitar escolhas erradas. 

Os dados de configuração podem ser 

enviados para o sistema de engenharia 

de software EPLAN e, portanto, utilizados 

para tarefas posteriores, completos ou 

com quaisquer modificações. Isto reduz 

consideravelmente o tempo e o esforço 

necessários no processo de engenharia.

FABRICO ALTAMENTE 
AUTOMATIZADO
As novas AX e KX são fabricadas em Hai-

ger, na fábrica mais avançada do mun-

do para caixas pequenas e compactas, 

estabelecidas recentemente de acordo 

com os princípios da Indústria 4.0. Os 

processos de fabrico altamente automa-

tizados, em conjunto com o centro de 

distribuição vizinho (GDC), permitem o 

atendimento contínuo dos pedidos, ga-

rantindo a disponibilidade dos produtos 

e acessórios standard.

SIMPLES, RÁPIDO, 
FLEXÍVEL E SEGURO
As duas últimas adições ao portefólio 

da Rittal oferecem aos clientes recursos 

aprimorados e novas oportunidades de 

criação de valor. A economia de tempo 

começa com a entrega ao cliente: os 

painéis podem ser removidos individual-

mente e não há necessidade do trabalho 

de desmontagem convencional. Tam-

bém é mais fácil instalar portas e fechos 

e, normalmente, sem a necessidade de 

recurso a ferramentas. O suporte de ins-

talação na parede agora pode ser rapi-

damente aparafusado no lugar do lado 

de fora da caixa compacta ou pequena 

- e sem afetar a classificação de proteção. 

Isto também reduz substancialmente o 

risco de danos durante o transporte, pois 
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os suportes, que se projetam nos lados das caixas, podem 

ser conetados no local de destino final.

Outra vantagem é a maior quantidade de espaço dispo-

nível nas AX e KX em comparação com as suas predecesso-

ras, as AE, CM, KL, EB e BG. O número crescente de sensores 

e atuadores que estão a ser implementados na indústria de 

comutação estão, 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 tri-

lhos de instalação internos. Como os trilhos também utilizam 

espaçamento de 25 mm (padrão de altura), é possível usar 

acessórios, como luzes ou blocos de terminais, do portefólio 

do VX25. Isto permite um menor stock de peças, e não há ne-

cessidade de usar máquinas, perfuração, entre outros.

A segurança é uma grande prioridade em todos os 

armários Rittal. Quando são instalados componentes nas 

caixas AX e KX, a categoria de proteção é mantida sem 

qualquer restrição. Isto também se aplica à certificação da 

UL, que é essencial para implantação no mercado norte-

-americano. No geral, os novos recursos de design tornam 

as caixas compactas mais robustas e garantem uma maior 

resistência, em particular às cargas dinâmicas.

ADEQUADAS PARA VÁRIOS REQUISITOS
As novas linhas de produtos fornecem respostas para mui-

tas e variadas necessidades. As caixas KX de pequeno porte, 

de 150 mm x 150 mm x 80 mm são adequadas se alguns 

dos componentes forem instalados em caixas de terminais 

e caixas bus. As caixas compactas AX estão disponíveis com 

profundidades entre 120 mm e 350 mm e com um tamanho 

máximo de 1000 mm x 1400 mm. Para todos os modelos, há 

uma opção de chapa de aço com acabamento a spray ou 

aço inoxidável. Apesar do maior número de possibilidades 

de potencial utilização, o número total de componentes e 

acessórios e, como resultado, a complexidade, foi significa-

tivamente reduzido. 


