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500ste AAC-shelter geleverd
De Rittal shelter solutions veroveren de markt
Rittal Belgium heeft reden tot vieren: onlangs kon de 500ste AAC-shelter worden
geleverd aan alweer een tevreden klant. De shelters, die dienen om apparatuur en
installaties te beschermen tegen allerhande externe factoren, bieden heel wat
voordelen.
Wat zijn shelters?
Shelters beschermen installaties of apparatuur tegen klimaatveranderingen (zon, warmte,
regen, koude …), stof, diefstal en vandalisme. Ze zijn in veel gevallen noodzakelijk om de
goede werking van de installatie of de apparatuur te kunnen garanderen. In principe kan een
shelter overal geplaatst worden. Indien gewenst wordt hij door Rittal aangepast aan de
klimatologische omstandigheden aan de hand van ventilatiesystemen, warmtewisselaars,
koelunits, controle op luchtvochtigheid, enz.
Het voordeel van een shelter is dat deze volledig kan worden bestukt en uitgetest in de
werkplaats, om hem nadien ter plaatse te brengen. Men hoeft hem dan nog enkel aan te
sluiten.
AAC-shelters
De AAC-shelters van Rittal bestaan uit twee compartimenten: een A-compartiment voor
laagspanning en sturingen zoals bijvoorbeeld het automatisch remsysteem, assentellers en
signalisatie, en een C-compartiment voor het voedingsgedeelte. Ze bieden tal van voordelen:
Ultralicht
AAC-shelters zijn zeer licht, wat betekent dat ze eenvoudig te transporteren en monteren zijn.
Met het TB LightSite concept biedt Rittal immers een gamma aan shelteroplossingen die
significant lichter zijn dan de klassieke oplossingen met ‘stalen frame’, zonder afbreuk te doen
aan de sterkte, stabiliteit of functionaliteit.
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Het concept is gebaseerd op sandwichpanelen, bestaande uit de meest geschikte materialen
in functie van de toepassing. De binnenkant is vervaardigd uit een montagevriendelijke
afwerking, er is een isolerend kernmateriaal en de buitenkant bestaat uit een
corrosiebestendige afwerking.
Lange levensduur
Door het gebruik van kwalitatieve materialen hebben de AAC-shelters een levensduur van
minstens dertig jaar bij een correct onderhoud.
Inbraakveilig
Met een AAC-shelter is uw apparatuur of installatie goed beveiligd tegen inbraak (WK4klasse).
Kwalitatief
De kwalitatief hoogstaande shelteroplossing beantwoordt aan de internationale normen voor
technische gebouwen en respecteert de milieuregelgevingen.
Knowhow en service
Door haar jarenlange ervaring is Rittal de perfecte partner als het gaat om compleet op maat
gemaakte shelteroplossingen. Ze ontwikkelen de shelters in nauwe samenwerking met de
klant, rekening houdend met het totale economische pakket. Ze ondersteunen op het vlak van
ontwerp, projectmanagement, logistiek en integratie van verschillende faciliteiten zoals
verlichting, elektrische installatie, racks, integratie van kabeldoorvoer, routing, EMC-vereisten,
brandbeveiliging, droge blussing, klimatisatie, enz.
Naast dit projectmanagement biedt Rittal tot slot een compleet aanbod van on-site
servicemogelijkheden, zoals preventieve onderhoudscontracten.

Rittal
Rittal met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder
van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en ITinfrastructuur. 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.
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Tot het ruime assortiment behoren infrastructuuroplossingen voor modulaire en energieefficiënte 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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