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РИТБУЛ – доверен доставчик
на висококачествено оборудване
от световни производители
Съвременни решения в индустриалната комуникация
Ритбул предлага пълен набор активно мрежово оборудване – Ethernet суичове – управляеми и неуправляеми,
разширители (Ethernet extenders), рутери, модеми –
GSM/GPRS, ISDN, PSTN и медия конвертори.

Всички компоненти са произведени в Швеция и са с
марката Westermo – световен производител на комуникационни решения за индустрията, покриващи високите
изисквания на водния и енергийния пазар, железопътният транспорт, минната индустрия и др..
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Електроапаратура – заложете на сигурност и надеждност

Ритбул предлага модулна апаратура
с марката ETI - богат набор от автоматични предпазители, дефектнотокови
защити, защита от пренапрежение,
времерелета, контактори и апартаменти табла. Словенският производител ETI
е един от лидерите в производството
на стопяеми предпазители и защитна
апаратура – ниско напрежение.
Благодарение на изградените дългогодишни взаимоотношения с инженерингови партньори, можем да съдействаме за пълно

техническо решение и предложения за изцяло оборудвани електро табла.
Професионални електро измервателни
уреди и термовизионни камери
Най общо, предлаганите от Ритбул измервателни прибори могат да се разделят в
четири категории:
Електроизмервателни
уреди – тестери на напрежение, веригопроверители,
мултицети, амперклещи,
тестери на контакти, инфрачервени термометри и
светломери;
Тестери на инсталации –
тази група обхваща набор
от уреди, предназначени за тест на електрически инсталации – измерване на земно съпротивление, изолационно съпротивление, контур фаза-нула, тонгенератори и уреди за трасиране на кабели.
Термовизионни камери – предлаганите
термовизионни камери имат няколко
съществени предимства – висока честота
на обновяване на кадъра (50 HZ), разнообразни модели с различна резолюция
– 160х120 пиксела или 384х288 и комбинация от разнообразни функционални
възможности и удължена
гаранция .
Звуково- светлинни
сигнални устройства – сирени, LED сигнални лампи, газоразрядни
сигнални лампи, светлинни колонки с LED
индикаторни елементи и възможност за
разнообразни комбинации между светлинните елементи.
Висококачествени ръчни инструменти KNIPEX,
RENNSTEIG И WERA
Широка гама клещи и отвертки на световни германски
производители. Разнообрази от професионални клещи
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за рязане и заголване на кабели, кримпване на конекИндустриални конектори, щепселни съединения и
тори, кабелни обувки и накрайници, инструменти за
мрежови компоненти
работа под напрежение до 1 kV, клещи за електрически,
Ритбул е официален представител на германската комоптични и соларни кабели, тръбни инструменти, шила,
пания HARTING - световен производител на индустриалсекачи, избивачи и екстрактори. професионални отверт- ни конектори за машини и машиностроенето, електронки, битове за винтоверти, тресчотни ключове и комплени съединители, мрежови компоненти и комутатори,
® motor terminal housing
кти тип „гедоре”
Han-Drive
готови кабелни
решения и аксесоари.
Специализирани куфари и чанти за инструменти
Приложението им дава възможност за иновативни реПродуктите с марката GT Line се отличават с изклюшения в машиностроенето и огромна икономия на труд
чителна здравина, високи ударо- и корозионна устойи допълнителни разходи по обслужването.
чивост. Те са подходящи за специалисти и фирми,
разполагащи с мобилни ремонтни групи и/или екипи за
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инсталация и пускане в
експлоатация на съоръжения, машини и др.
Типични приложения на
куфарите на GT Line са:
енергоразпределителни
дружества, ВиК фирми,
компании, работещи в
областта на битовото и
индустриално отопление,
климатизацията и вентилацията, телефонни компании, при поддръжката
на IT техника, сървъри
и мрежови устройства,
в нефтената и газовата
индустрия и мн. др.

Чудесна възможност за замяната на
клемната кутия на
двигателя с конектор от серията HAN
B. Това решение позволява подвижна връзка на електродвигателите, задвижващите устройства и изпълнителните агрегати (напр. помпи). В зависимост от използваните
сигнали, могат да се подберат конектори с 6, 10 или 16
har-port
service interfaces
извода.
Серия har-port – варианти за реализация на обслужващи интерфейси
Компактен, здрав и практичен интерфейс за данни
В съответствие с изискванията на индустриалните стандарти – клас на защита IP65/67
Разнообразни варианти на интерфейси - Ethernet, USB,
Firewire
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EPLAN Автоматизация и ефективност в електро инженеринга

Актуалната версия на платформата Eplan гарантира на
своите потребители лесно, ефективно и стандартизирано изграждане на графичната част на техните проекти в
направленията електро, хидравлика, пневматика, процесен инженеринг и топология, като разбира се генерирането на пълната документация е автоматизирано.В
допълнение платформата предлага повишаване на
производителността чрез използване на допълнителните модули:
Pro Panel, модул за 3D асемблиране и генериране на CNC
данни;
Pro Panel Cooper, модул за потребителско изчертаване
на шинни системи;
Data Portal, онлайн база данни с налични данни от 70
световни производителя;
EEC One, модул за автоматично изчертаване на схематичната част на проектите на база дефиниция в Excel;
Възможност за интеграция с ERP, SAP, PLM, PDM системи;
Отвъд чисто инженерните и софтуерно базирани процеси Eplan платформата ви предоставя различни методи за
директен контрол на производствените процеси , чрез
интеграцията с CNC машини за автоматична обработка
на електро таблата за вашият проект както и т.н кабелни

центрове използвани за обработка на необходимите
проводници за електро таблата.
Ритбул е официален представител на Eplan за България и
разполага със собствен обучителен център за провеждане на обучителни курсове и консултантски услуги.
Druseidt– най- новият партньор на Ритбул
Основното
производство
на компанията
Druseidt е насочено към областта
на енергетиката и
изграждане на мрежи за пренос на високи стойности на
тока: богат спектър от съвременни решения с приложение в системите за пренос и разпределение на енергия,
за изграждане на външни връзки между синхронни
генератори и силови трансформатори; между силовите
трансформатори и разпределителни уредби и др.:
• електрически инсталационни материали (кабелни накрайници, гилзи, щекери, кабелни обувки), включително
и инструментите за рязане на кабели, зачистване на
изолацията и кримпване
• производство, развитие и изграждане на високотокови
кабели и гъвкави сплетени връзки, медни въжета
• контактни системи
• Проектиране и производство на компоненти за шинни
системи
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Ритбул е представителна на немската компания Druseidt
за българския пазар.

РИТБУЛ ЕООД
София 1407, ул. “Ст. Л. Костов” 16, ет. 2, office@rittbul.bg
тел: 02-43-978-45, факс: 02-43-906-51, моб: 088-25-25-765

