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Lokeren, september 2019 

 

10 000 bezoekers 
Het Rittal Innovation Center is een publieksmagneet 
 

Drie jaar na de opening, mocht het Rittal Innovation Center in Haiger deze zomer zijn 

10 000ste bezoeker verwelkomen. De grote belangstelling voor live presentaties en 

trainingen die plaatsvinden in het Innovation Center, toont aan dat er veel interesse is 

voor innovaties in de besturings- en schakelkastenbouw. Op een oppervlakte van ruim 

1 500 m² pakken Rittal, EPLAN en Cideon uit met de consistente implementatie van 

Industrie 4.0 concepten. Het presentatie- en trainingscentrum is uniek in de branche en 

wordt voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. 

 

Is het Industrie 4.0 concept implementeerbaar in de besturings- en kastenbouw? Welke 

processtappen kunnen aanzienlijk adequater worden? Is efficiënte productie bij een 

seriegrootte van één enkel exemplaar haalbaar? Dit soort vragen houdt de sector wereldwijd 

bezig. 

 

Vanwege de toenemende vereisten inzake efficiëntie en kostprijs heerst de nood aan 

praktische en snel implementeerbare oplossingen. “Wij willen onze klanten gericht bijstaan bij 

de verdere ontwikkeling van hun value added processen”, verklaart Jan-Henry Schall, hoofd 

van het Rittal Innovation Center. “De omvangrijke toestroom van bezoekers naar ons 

Innovation Center sinds september 2016, bewijst dat er een grote behoefte is aan oplossingen 

voor procesoptimalisatie in de besturings- en kastenbouw. We merken ook duidelijk dat onze 

geïnteresseerde bezoekers het meest nood hebben aan het uitwisselen van technische 

informatie met deskundigen." 

 

Tastbare presentatie van de value chain 

Om aan deze nood tegemoet te komen, wordt ervoor gezorgd dat klanten en bezoekers de 

nieuwste oplossingen voor hun eigen value chains kunnen bekijken, ervaren en testen in het 

innovatie- en trainingscentrum en hierover in gesprek kunnen gaan met experten van de 

Friedhelm Loh Group. Om hen een tastbare en inzichtelijke ervaring te geven, installeerde de 

Friedhelm Loh Group een fictief werkende schakelinstallatie. “Met deze setting krijgen 

bezoekers een reëel beeld van de oplossingen die we kunnen bieden bij elke afzonderlijke 
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processtap - van engineering, over productieplanning, goederenontvangst, bewerking, 

montage, draadverwerking en bekabeling tot de afgewerkte schakelinstallatie. Professionals 

uit de sector herkennen zo snel de vele mogelijke voordelen”, legt Jan-Henry Schall uit.  

Bezoekers krijgen inzicht in 'virtual prototyping' van een volledige digitale schakelinstallatie, 

waarbij de nieuwste softwareoplossingen van Rittal en EPLAN voor elektrisch ontwerp werden 

gebruikt. Interfaces in de commerciële processen en dan vooral in de daaropvolgende 

productiefase bij de installateur vormen een ander belangrijk onderdeel van de presentatie. 

Verder kunnen bezoekers van dichtbij kennismaken met technologieën van Rittal en EPLAN 

die interessant zijn voor de productie, d.w.z. de werkplaats van de installateur. Zowel volledig 

en deels geautomatiseerde technologieën als digitaal ondersteunde oplossingen voor 

handmatige processtappen komen daarbij aan bod. 

 

Rittal 

Rittal met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder 
van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-
infrastructuur. Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in nagenoeg alle sectoren, 
hoofdzakelijk in de automobielindustrie, energieproductie, machine- en installatiebouw, alsook 
in de IT- en telecomsector. Met circa 10 000 medewerkers en 58 dochtermaatschappijen is 
Rittal wereldwijd aanwezig. 
 
Tot het ruime assortiment behoren infrastructuuroplossingen voor modulaire en energie-
efficiënte datacenters met innovatieve veiligheidsconcepten voor fysieke data- en 
systeembeveiliging. De toonaangevende softwareaanbieders EPLAN en Cideon vullen de 
productieketen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen. Rittal Automation Systems 
doet dat met automatiseringsoplossingen voor kastenbouw. 
 
Rittal werd opgericht in 1961 en is de grootste onderneming binnen de Friedhelm Loh Group, 
geleid door de eigenaars. De Friedhelm Loh Group is wereldwijd actief vanuit 18 
productiesites en 78 dochterondernemingen. De ondernemingsgroep telt meer dan 11 500 
medewerkers en noteerde in 2014 een omzet van ca. 2,2 miljard euro. In 2015 werd het 
familiebedrijf voor de zevende keer uitgeroepen tot topwerkgever in Duitsland. Meer informatie 
op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com. 
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