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Det nye gulvskab VX25 fra Rittal
lægger grunden til den intelligente fabrik
Rittal, som er globalt førende leverandør af innovativ indkapslingsteknologi, forbereder
nu markedet til den intelligente fabrik. Med sit nye gulvskab VX25 giver virksomheden
adgang til maksimal datakvalitet som tavlebyggere kan benytte for at øge
produktiviteten.
Automatiseret produktion i den intelligente fabrik i Industri 4.0, betyder at
virkelige og virtuelle workflows og processer kombineres for væsentlig
øget effektivitet. Rittals nye gulvskab VX25 understøtter tavlebyggere i
deres arbejde med komplet data af høj kvalitet i alle led i
produktionsværdikæden; fra elteknisk layout og mekanisk design til
fremstilling. Det giver store tidsbesparelser.
Enkel konvertering
Gulvskabet VX25 er efterfølgeren til det markedsledende TS 8 system.
Det giver en række fordele som er fremkommet efter indgående
kundeanalyser. Kunderne får nu globalt adgang til webbaseret
softwareværktøj som hjælper med en hurtig og enkel konvertering til det
nye gulvskab.

Med en VX25-konverteringsassistent
til produktlister, fri adgang til data og
en intelligent konfigurator, forenkler
Rittal overgangen fra TS 8 til det nye
gulvskab VX25.

– Kundeanalyserne pegede på 150 forbedringer som vi har gennemført
for at optimere systemet. Vi ønsker at kunderne skal kunne drage direkte
nytte af det nye VX25-system, siger Per Magnusson, produktchef på
Rittal Scandinavian ab.
Konverter, vælg og konfigurer
Med en konverteringsassistent for produkter
(www.rittal.com/vx25conversionhelp) kan produktlister hurtigt
konverteres, selv lister fra tidligere projekter som tavlebyggeren vil
kunne genanvende.

TS 8 løsninger kan nu enkelt
konverteres til VX25 med en
konverteringssassistent der giver
en fuldstændig produktliste.

Med den intelligente VX25-konfigurator kan Rittal-skabe nemt vælges og passende tilbehør
findes til de aktuelle applikationer. Designerne får også støtte ved konvertering fra de TS 8baserede 3D-skabslayout til en VX25 løsning i CAE-platformen EPLAN Pro

Panel. Konverteringen af TS 8-skab og tilbehør til VX25-produkter kan ved hjælp af disse
konfiguratorer og hjælpemidler automatiseres.
Det webbaserede konfigurationssystem Rittal Configuration System gør konfiguration af VX25
og de ønskede installationskomponenter enkel og fejlfri, selv uden forudgående CADkundskaber.
Værktøjet gør det muligt at konfigurere både fritstående skabe og rækkeskabe baseret på
VX25. Det kan også anvendes til at planlægge en yderligere bearbejdning af skabet, hvor data
for indkapslingen anvendes i produktionsprocesserne.
Data til alle gængse CAD-systemer
Takket være det integrerede produkts evne til at kommunikere, vil typiske
Industri 4.0 applikationer i fremtiden også indeholde intelligent og
forudbestemt vedligeholdelse.
En enkel og gratis download af detaljeret og valideret CAD-data tilbydes i
mere end 70 formater, hvilket også giver mulighed for en fleksibel
overførsel af data til alle gængse CAD-systemer. EPLANs dataportal kan
også anvendes for at indlæse makroer i VX25-systemet for mekatronisk
teknologi med CAE/CAD og til at generere 3D-indkapslingslayout med
EPLAN Pro Panel. Desuden tilbyder Rittal data for VX25 klassificering i
henhold til eClass (Advanced) og ETIM.

Rittal tilbyder yderligere hjælp til
konvertering til sit nye gulvskab
med en enkelt og gratis download
af detaljeret og valideret CAD-data.

Kobling til webshop
Endelig har vi gjort ordreprocessen endnu enklere, ved at de konfigurerede produkter kan
bestilles direkte i webshoppen.

– Dermed forenkler vi for fremtidig produktion så meget som overhovedet muligt, understreger
Per Magnusson.
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