
den kompakte switch’s celler” Derfor er produktionsplanlæggerne 
afhængige af et smalt og individuelt tilpasningsegnet fortrådnings- 
koncept i det sekundære område. Ritter Startstromtechnik har valgt 
Phoenix Contacts modulære rækkeklemmesystem, CLIPLINE  
Complete modular. ”Det pladsbesparende system dækker de fire 
vigtigste ledertilslutningsteknologier – skrue-, fjeder-, push-in- og 
lyntilslutningsteknologi,” fortsætter Eckmann. ”Derudover tilbyder  
systemet et ensartet program af tilbehør – som ikke kun gør det 
muligt for os at reagere hurtigt og nemt på kundeforespørgsler, men 
også at reducere vores lagerbeholdning betragteligt”.

Optimering af koblingsenheden

I mere end 50 år har Ritter Startstromtechnik produceret koblings-
enheder med elektriske tilslutningskomponenter fra Phoenix Contact. 
For omkring 20 år siden besluttede virksomheden at overlade klem-
rækkeproduktionen til Phoenix Contact – og man fremstiller stadig 
den dag i dag individuelt monterede klemrækker til kundernes krav. 
”Vi blev nød til at forenkle konstruktionen af koblingsenheder og 
standardisere processerne for at klare det store omkostningpres,” 
forklarer Eckmann. ”Forandringen fra manuel klemrækkeproduktion 
var et afgørende skridt – denne type produktion var aldrig helt fejlfri, 
og den var også tidskrævende.” I det sædvanlige workflow blev alle 
individuelle dele bestilt, lagerført, taget i brug og monteret med store 
omkostninger. I modsætning hertil kan en færdigmonteret klemrække 
med den nye procedure nu bestilles med et enkelt ordrenummer. 
Udgifter til materialer og lagerstyring såvel som montage er væsentligt 
reduceret på denne måde, og der skabes på denne måde ledig kapaci-
tet.

De pladsbesparende og certificerede koblingsenheder er designet til 
høj pålidelighed og tilgængelighed i hele verden. “På den sekundære 
side i styretavlen spiller det korrekte layout af den tilgængelige plads 
og placeringen af komponenterne en afgørende rolle”, forklarer Reiner 
Eckmann, Technical Manager på koblingsanlægget i Olfen. ”Alle system-
relevante beskeder og kommandoer fortrådes i lavspændingsområdet i 

Færdige klemrækker i Ritter Startstromtechniks koblingsenheder: 
Da de færdigmonterede DIN-skinner kun skal tilsluttes på stedet, er 
en række arbejdstrin ikke længere nødvendige

Spar tid og lageromkostninger
Præfabrikerede klemrækker muliggør konstruktion af smart koblingsudstyr

Reiner Eckmann, Technical Manager på anlægget i Olfen: ”Kvaliteten 
og de korte leveringstider for de modulære rækkeklemmesystemer 
fra Phoenix Contact imponerede os”.

High-tech koblingsenheder: På Olfen anlægget testes og certificeres 
koblingsenheder, der er fremstillet individuelt efter kundespecifika-
tioner

Lav- og mellemspændingsinstallationer fremstilles ofte  
individuelt i et kompakt design – de elektriske tilslutninger 
skal så fortrådes på en tidskrævende måde. Selvom kravene 
til styretavleproducenter i energisektoren konstant stiger, 
opnår Ritter Starkstromtechnik betydelige besparelser her 
– klemrækkerne præfabrikeres af Phoenix Contact. 

“passion4energy” – det er mottoet hos Ritter Startstromtechnik 
GmbH & Co. KG i Dortmund, som har mere end 550 ansatte. 110 
ansatte producerer kompakt koblingsudstyr til typetestede lav- og 
mellemspændingsinstallationer op til 36 kV, nominel kortslutnings-
effekt op til 50 kA i standard samt specialdesigns på ”Switching Device 
Plant” i Olfen nær Dortmund. Derudover er der elektriske installa-
tioner, koblingsenheder til anlægskontrolteknologi samt beskyttelses- 
og automationsløsninger. Den samlede virksomhedsgruppe fungerer 
som hovedentreprenør med et omfattende servicekoncept. 

At skabe plads – både i styretavlen og på  
lageret

Fleksibilitet har en høj prioritet – i mere end 8 årtier har specialister 
hos Ritter Starkstromtechnik leveret kundespecifikke løsninger til 
energisektoren og jernbaneindustrien. Virksomheden tilbyder også 
egnede løsninger til dataudveksling i processer, fjernkontrol og auto-
mationsteknologi såvel som energistyring og bygningskontrolteknologi. 

Derfor udføres fortrådningen af koblingsenhederne i dag primært 
med formonterede klemrækker fra Phoenix Contact. ”Vi er i stand til 
at at øge produktionseffektiviteten enormt og opnå væsentlige forbe-
dringer i kvalitet og sikkerhed,” forklarer Eckmann med henvisning til 
sin produktionsstrategi. ”Fordi vi bestiller klemrækkerne efter ordre, 
kan vi også reagere på vores kunders ændrede forespørgsler helt ned 
til den mindste detalje. De færdigmonterede rækker er så tilgængelige 
for vores produktionsafdeling inden for få dage.” Til tilbagevendende 
projekter udarbejdede man i samarbejde med Phoenix Contact en 
række standard klemrækker. 

Mobil THERMOMARK Prime termoprinter

Thermomark Prime kombinerer  
konsekvent og pålidelig printer- 
teknologi, en fuldt integreret  
mærkningssoftware samt en varig 
energiforsyning. Printeren fungerer 
som et transportabelt, mobilt mærk-
ningscenter. Touch screen, integrerede 
farvebånd og et udskifteligt batteri 
letter drift på stedet:

•	 Enkel dataindtastning takket være den integrerede  
 mærkningssoftware
•	 Op til 7 timers drift takket være et kraftigt genopladeligt   
 batteri
•	 Enkel udskiftning af materiale og farvebånd på mindre end  
 10 sekunder
•	 Et stort program af materialer med mere end 600 mærketyper  
 giver et bredt udvalg af mærkniner
•	 Automatisk farvebånd-, magasin- og materialedetektion  
 forebygger printfejl
  

(fortsættes næste side)



Project complete  
– fra planlægning til den færdige styretavle

Intuitiv projektplanlægning, intelligente funktioner og et skræd-
dersyet brugerinterface: Den nye Project complete software er 
lige nu den mest innovative løsning til enkel planlægning af klem-
rækker og ukompliceret udarbejdelse af de tilhørende mærker. 
Project complete muliggør digital koordinering af produktionstrin 
– fra CAE projektplanlægning til montage af det færdige produkt:

•	 To softwarekomponenter med et intuitivt brugerinterface
•	 Perfekt integration takket være optimerede interfaces til   
 mange gængse CAE-programmer og spreadsheet formater
•	 Hurtig og ukompliceret bestilling af klemrækker i real tid   
 takket være direkte tilslutning til internettet
•	 Omfattende support fra planlægning til den færdigmonterede  
 DIN-skinne
•	 Design af mærker efter dine egne ideer og tilpasning af  
 eksisterende materialebeskrivelser med den effektive template  
 designer
•	 Grafik, stregkoder og geometriske figurer som rektangler,   
 cirkler og linjer til design

Clip Project reducerer montagetider

Ritter Startstromtechnik benytter den gratis planlægningssoftware, 
Clip Project, til planlægning af klemrækkerne – lige fra CAE design til 
installation. Softwaren inkluderer alle DIN-skinne montérbare produk-
ter fra Phoenix Contact – inklusive rækkeklemmer, interface- og 
strømforsyningsmoduler, overspændingsbeskyttelse og automations-
komponenter. Alle klemrækker fra Ritter Startstromtechnik er  
designet og standardiseret individuelt i Clip Project. Systemer og 
kredsløbsdiagrammer kreeret i CAE-systemet såvel som alt data om 
klemmepunkter og mærkninger kan nemt importeres til softwaren.  
En integreret autokorrektion funktion tillader automatisk indsætning 
af alt nødvendigt tilbehør som endestykker, broer og afdækning på den 
korrekte position på klemrækker med blot et museklik. De krævede 
dokumenter for en fejlfri produktion af klemrækker helt frem til de 
tilhørende CAD-data i 3D fås også gratis i Clip Project. ”Vi sender 
disse data direkte fra softwaren til Phoenix Contacts klemrække- 
service (service findes kun i Tyskland, er ikke implementeret i DK, 
red.) ved at trykke på en tast” siger Eckmann. ”Uden denne  
optimerede interaktion omkring de afgørende interfaces ville det  
ikke være muligt at medtage ændringer helt til sidst.”  

Overblik

Ritter Startstromtechnik har skabt sig et globalt navn som producent 
af spændende high-tech koblingsenheder. En anden faktor, som 
forstærker denne succes, er de store besparelser i tid og omkostnin-
ger i forbindelse med konstruktion af koblingsenheder – takket være 
klemrækkeservicen fra Phoenix Contact. En anden grund til denne 
succes er den enkle og hurtige Push-in tilslutningsteknologi, som 

Konsekvente processer: Planlægnings- og mærkningssoftware 
understøtter i alle faser af klemrækkeprojektet

muliggør sikker ledertilslutning uden brug af specialværktøj. Det er 
Ritter’s erklærede mål at implementere hele den sekundære fortråd-
ning af systemerne med Push-in tilslutningsteknologi som standard. 
Ritter Startstromtechnik fortsætter med at stole på stærke udviklings-
partnere til den fortsatte udvikling af innovative koblingsenheder 
kombineret med kunderettede services – fra planlægning til idrift- 
sættelse. Også anvendelsen af den nye planlægnings- og mærknings-
software Project complete er en planlagt del af fremtiden. 


