Pressinbjudan
Schneider Electric lanserar flera nyheter på Elfack
Den 7-10 maj visar Schneider Electric upp flera nya innovationer på mässan Elfack i Göteborg.
Bland annat presenteras ett helt nytt kabelförläggningssystem som minskar installationstiden
med upp till 80 procent, nya produkter i apparatserierna Renova och Exxact, samt
världspremiär för en ny SF6-fri lastfrånskiljare för mellanspänning. Experter från Schneider
Electric berättar också mer om ett antal andra innovationer under olika seminarier på mässan.
Solna, 25 april 2019 – I Schneider Electrics huvudmonter B02:08 på Elfack kan besökare se och
testa flera produkter och digitala lösningar inom allt från eldistribution till smarta hem. På plats finns
även Schneider Electrics tekniker och produktchefer för att demonstrera lösningarna, delta på
seminarier och svara på frågor.
Nyheter som presenteras på mässan är bland annat:
• Wibe CLX3 – nytt kabelförläggningssystem som minskar installationstiden med upp till 80
procent.
• Världspremiär för en helt ny lastfrånskiljare för sekundärdistribution – SF6-fri, underhållsfri, plugand-play för motorisering!
• Unica system+ – runda bordsenheter med uttag och USB-laddare för montering i bord och
bänkskivor.
• Nya utanpåliggande produkter i de populära apparatserierna Renova och Exxact.
Schneider Electric visar även upp flera andra uppkopplade produkter och system inom eldistribution,
fastighetsautomation, industri, avbrottsfri kraft och smarta hem:
•
•

•
•
•
•
•

Elbilsladdare för hem och företag.
Lösningar för det smarta hemmet som enkelt kan styras med smarta appar och Wiser Home
Touch. Wiser kompletteras nu med flera nya produkter och funktioner. Under mässan
presenteras nyheter såsom vriddimmer, rörelsedetektor med dimmer, rörelsedetektor med
tryckknapp
Den uppkopplade elcentralen Resi9 med Wiser Energy samt nyheten PowerTag Control för
styrning av inkopplade funktioner via app
Verktyg och plattformar för energimätning, elkvalitetsanalys och optimerad energiförbrukning.
Ny mjukvara för snabb och enkel KNX-programmering av hem- och fastighetsautomation.
Nya produkter för avbrottsfri kraft.
Installationsmaterial, frekvensomriktare, motorstartare och industriella tryckknappar.

På mässans mötesplats Switch presenterar Schneider Electric även EcoStruxure - bolagets öppna,
kompatibla arkitektur och IoT-plattform med plug-and-play-funktion (Monter H1:09, plan 2).
Schneider Electric presenterar även det senaste inom brandlarm och säkerhet i monter D01:34, bland
annat brandlarmssystemet FDP Sense och säkerhetssystemet EcoStruxure Security Expert.
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Programpunkter & seminarier med Schneider Electrics experter:
•

Tisdag 7 maj och onsdag 8 maj kl. 9.30-9.50
Seminarium: ”Vägledning vid planering och installation av elbilsladdare”.
Marie Holmberg, produktchef Schneider Electric.
Scen: Forum för el.

•

Tisdag 7 maj, kl. 16.20—16.30
Stipendieutdelning Schneiderfonden.
Daniel Öhlander, marknadschef Home & Distribution Schneider Electric.
Scen: Forum för el.

•

Tisdag 7 maj. Kl 11.40-12.00.
Seminarium: “Alternative gases? Learn more about the SF6 free solution with air insulation
and vacuum breaking”
Christophe Preve, Chief Technical Officer, Schneider Electric
Scen: Forum för kraft

•

Onsdag 8 maj, kl.13.40-14.00
Seminarium: ”Smart Digitalisering på alla nivåer – Från eldistribution till smarta hem – hur kan
det bidra till att utveckla affärerna?”
Mikael Bill, affärsutvecklingschef Schneider Electric.
Scen: Switch Arenascenen.

•

Onsdag 8 maj, kl. 14.20-14-40
Seminarium ”Digitaliserad eldistribution”.
Elias Kull, Account Manager Kraft och Installation Schneider Electric.
Scen: Forum för Kraft.

•

Torsdag 9 maj, kl.14.00. Prisutdelning Elfack Design Award.
Schneider Electrics Easy UPS 3 är en av de nominerade produkterna.

•

Fredag 10 maj, kl.11:40-12:00
”Det stora teknologiskiftet - vad är edge- och mikrodatacenter?”
Gustav Gustavsson, affärsområdeschef Schneider Electric.
Scen: Forum för kraft.

För mer information och kostnadsfri entrébiljett, besök: https://www.se.com/se/sv/aboutus/events/elfack.jsp
För ytterligare information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64
Om Schneider Electric:
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem,
fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens
ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi
erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala
ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och
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utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och
partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet
säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.www.schneider-electric.se

Följ oss på:
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