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caixas AX: agora também 
para aplicação no exterior
A Rittal completou a sua linha de caixas 
compactas AX com os novos envolventes de 
poliéster reforçado, recém-desenvolvidas. 
A empresa oferece agora o melhor dos 
dois mundos: as vantagens da tecnologia 
sofisticada, combinada com os benefícios 
de um material extremamente robusto. A 
caixa plástica AX protege os componentes 
elétricos, mesmo em ambientes muito 
severos, como no exterior. A suas novas 
funções de montagem possibilitam uma 
rápida expansão e oferecem uma maior 
capacidade de instalação, usando a 
tecnologia inteligente.

-
-

e acelerar muito os processos de produção na construção e fabrico 

também possuem essa tecnologia de sistema. Esta é uma situação 
em que todos saem a ganhar: esta tecnologia permite a maior simpli-

-
tez. Independentemente de estarem localizados num edifício de uma 

podem suportar todos os extremos. 

MAIS RENTABILIDADE
As novas caixas são totalmente adequadas para uso externo, graças 

-

chuva nos extremos superior e inferior da porta, que protege a junta 
-

maior proteção pessoal. Com um índice de proteção IP66 ou NEMA 4X, 
estas novas caixas são a solução ideal para ambientes muito exigen-

MAIOR EFICIÊNCIA

-
xa. Isto permite que os acessórios, como secções perfuradas e trilhos, 

da caixa e ao painel traseiro. Interruptores e suportes de porta tam-

-
cias de montagem existentes, em qualquer parte da caixa. A placa de 
montagem pode ser facilmente parafusada a partir da frente, usando 

os parafusos pré-montados, podendo posteriormente ser aterrada 
através dos orifícios existentes. E ainda, a dobradiça da porta pode ser 

As caixas incorporam equipamentos digitais que as tornam ideais 
para a cadeia de valor digital dos fabricantes e instaladores de quadros 

e planeamento, a presença de recursos com códigos QR em todos os 
painéis a serem transformados, facilita a integração dos mesmos no 
fluxo de trabalho de produção, abrindo assim caminho para a monito-
rização digital de última geração em todas as etapas, desde a entrada 
de mercadoria até à conclusão.   

MAIS FLEXIBILIDADE

-
de de instalação interna. As secções e trilhos podem agora ser mon-
tados num padrão perfurado de 25 mm com a ajuda de um suporte 

Graças a um sofisticado e inovador conceito, 
os fabricantes tiram proveito dos benefícios 
desde o início. É garantida a rápida instalação 
através da presença de várias saliências de 
montagem dentro da caixa. Isto permite que 
os acessórios, como secções perfuradas e 
trilhos, sejam apertados de maneira rápida 
e direta a qualquer parte interior da caixa e 
ao painel traseiro. Interruptores e suportes 
de porta também podem ser conectados 
diretamente nas saliências de montagem. 
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da porta permitem expansão personalizada.
A instalação direta de acessórios, como tiras de suporte, seções 

ganham espaço de montagem adicional. Como opção, a AX pode ser 
equipada com um mini puxador de conforto para todas as fechaduras 

As porcas são pressionadas no painel traseiro da caixa para ga-

Os suportes de montagem na parede podem ser facilmente acopla-

dos à parte externa da caixa sem que a aprovação da UL perca a sua 
validade. Como opção, a caixa também pode ser aparafusada a uma 

-

disponíveis com uma janela de visualização e seis sem. 
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A instalação direta de acessórios, como 
tiras de suporte, seções perfuradas e 
porta esquemas, na porta, significa 
que os instaladores ganham espaço de 
montagem adicional. Como opção, a AX 
pode ser equipada com um mini puxador de 
conforto para todas as fechaduras comuns e 
fechaduras de perfil semicilíndricas.
As porcas são pressionadas no painel 
traseiro da caixa para garantir uma fixação 
e instalação estáveis numa parede ou num 
poste. Os suportes de montagem na parede 
podem ser facilmente acoplados à parte 
externa da caixa sem que a aprovação da UL 
perca a sua validade. Como opção, a caixa 
também pode ser aparafusada a uma parede 
ou a uma máquina.


