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Odwiedź nas na targach 
SPS IPC Drives w Norymberdze:
− Rittal w hali 5, stoisko 111
− Eplan w hali 6, stoisko 210

System szaf TS 8, którego 10-milionowy egzem-
plarz właśnie opuścił taśmę produkcyjną, stał się 
sprawdzonym standardem na całym świecie. 
Sukces zawdzięczamy również Państwu: 
Waszemu zaufaniu, lojalności i zaangażowaniu, 
co ma dla naszej pracy bardzo duże znaczenie. 
Za to serdecznie dziękujemy 10 milionów razy.

10 milionów TS 8
Szyna Rittal do zabudowy 
wewnętrznej w obudowach 
sterowniczych Kompakt AE

Przestrzeń jest cenna – szczególnie gdy chodzi o duże gęstości upakowania 
w elektrotechnice. Konstruktorzy aparatury sterowniczej i rozdzielczej muszą umieszczać 
w szafach sterowniczych coraz więcej mechanicznych i elektrotechnicznych komponentów. 
Jak można stworzyć większą przestrzeń pod zabudowę wewnętrzną kompaktowych obudów 
sterowniczych? Rittal pokazuje to dzięki inteligentnemu elementowi wyposażenia.

Zabudowa kompaktowych obudów sterowniczych może być 
bardzo czasochłonna i skomplikowana. Często aby przymo-
cować komponenty poza płytą montażową – np. do ścian 
bocznych – konieczna jest obróbka mechaniczna, np. wier-

cenie, która nie tylko negatywnie wpływa na stopień ochrony obudowy, 
lecz także wiąże się ze znacznymi kosztami montażu. Poza tym dostępna 
przestrzeń montażowa w obudowie jest często ograniczona lub istnieją-
ce powierzchnie montażowe nie dają się optymalnie wykorzystać.

Jako alternatywę Rittal oferuje szynę do zabudowy wewnętrznej, którą 
można łatwo i bez obróbki mechanicznej zamontować na powierzchni 
boków, podłogi lub dachu obudowy sterowniczej Kompakt AE. To po-
zwala zaoszczędzić czas i zachować stopień ochrony obudowy.

Szynę umieszcza się w wybranym miejscu w obudowie i po prostu mo-
cuje śrubą. Szyna jest dociśnięta wewnątrz obudowy i tworzy stabilne 
mocowanie o obciążeniu statycznym do 100 N. Do montażu wyłącznika 
pozycyjnego drzwi można założyć dodatkowy adapter, bezpośrednio 
na szynę. Szczególna zaleta polega na tym, że szynę można wygodnie 
zamontować nawet wówczas, gdy w obudowie znajduje się już płyta 
montażowa.

Szyna do zabudowy wewnętrznej ma dwa szeregi otworów systemo-
wych i stwarza dodatkową powierzchnię montażową, np. dla szyn syste-
mowych chassis TS, oświetlenia szaf  sterowniczych, czujników położenia 

drzwi, blokady drzwi, uchwytów węża kablowego i wielu innych kompo-
nentów. Zastosowanie szyny w obudowie sterowniczej Kompakt AE to 
podwojenie powierzchni montażowej w łatwy sposób.

Ponieważ szyna jest skonstruowana tak, że można wykorzystać program 
akcesoriów sprawdzonego systemu szaf  szeregowych TS 8, nie ma po-
trzeby gromadzenia podwójnych zapasów artykułów wyposażenia do-
datkowego. 

Więcej szczegółów pokazano w filmie na stronie: <http://www.rittal.
com/com_en/ae/videos.php?lng=en> ■

Firma Rittal z siedzibą w Herborn (w Hesji) to wiodący światowy 
dostawca systemowy szaf  sterowniczych, systemów rozdziału prą-
du, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania i serwisu. 
Rozwiązania systemowe Rittal stosowane są w niemal wszystkich 
branżach, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, energetyce, 
budownictwie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-
-komunikacyjnej (ICT). Zatrudnia 10 tys. pracowników i posiada 
58 spółek córek na całym świecie.

Do szerokiego spektrum zastosowań należą rozwiązania 
infrastruktury dla modułowych i energooszczędnych centrów 
przetwarzania danych, od innowacyjnych koncepcji bezpieczeń-
stwa, aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów. Wiodący 
dostawcy oprogramowania, firmy Eplan i Cideon, uzupełniają 
łańcuch wartości o interdyscyplinarne rozwiązania inżynieryjne, 
a Rittal dzięki swoim systemom automatyzacji (w skrócie RAS) 
– o rozwiązania automatyzacji budowy aparatury sterowniczej 
i rozdzielczej.

Rittal został założony w roku 1961 i jest największym przedsię-
biorstwem właściciela Friedhelm Loh Group. Grupa jest obecna 
na całym świecie z 18 fabrykami i 78 międzynarodowymi spółka-
mi córkami. Cała grupa zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, 
a jej obroty w 2014 r. wyniosły ok. 2,2 mld euro. W 2015 r. to 
rodzinne przedsiębiorstwo zostało wyróżnione po raz siódmy 
z rzędu tytułem najlepszego pracodawcy w Niemczech. 

Pozostałe informacje są dostępne na stronie <www.rittal.pl>.
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Szynę do zabudowy wewnętrznej można łatwo i bez obróbki mechanicznej zamontować na 
powierzchni boków, podłogi lub dachu obudowy sterowniczej Kompakt AE Szyna do zabudowy wewnętrznej ma dwa szeregi otworów systemowych i stwarza 

dodatkową powierzchnię montażową, np. dla szyn systemowych chassis TS, 
oświetlenia szaf  sterowniczych, czujników położenia drzwi i wielu innych

Obudowa sterownicza Rittal Kompakt AE z szyną do zabudowy wewnętrznej 
oferuje wiele możliwości rozbudowy
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