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Следващото поколение  табла за ниско напрежение 
BlokSeT™ и Okken™ на Schneider Electric повишават 
безопасността, надеждността и свързаността 
за иновативно  разпределение на мощността и 
управлението на двигателя (контролера)
• Schneider Electric пуска своето следващо поколение 
BlokSeT ™ и Okken ™ LV разпределителни табла с подобрени 
функции за безопасност, които включват решение за топли-
нен мониторинг  в реално време
• Следващото поколение LV разпределителни табла получи 
нов облик за подобрена ергономия.
• Готовата за IoT безжична свързаност означава бърз и 
лесен достъп навсякъде, по всяко време.
Rueil-Malmaison (Франция) - Schneider Electric, лидерът на 
дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и 
автоматизация представи следващото поколение табла за 
ниско напрежение BlokSeT ™и Okken ™ - модерен дизайн, 
който отговаря на необходимостта от високо ниво на без-
опасност в сферата на високопроизводителните приложе-
ния за НН мощност.
iPMCC  (intelligent Power and Motor Control Center) на 
BlokSeT ™ и Okken ™  са изключително способни и напред-
нали интелигентни решения за предпазване, защита и ав-
томатично рестартиране. Безопасността и надеждността са 
били значително подобрени с новата iPMCC за наблюдение 
на температурата и влажноста с помощта на термодатчици. 
Този постоянен термичен мониторинг изпалзва система от 
малки пластмасови безконтактни и незахранвани IR сен-
зори, които улесняват поддръжката, удължават жизнения 
цикъл и намаляват рисковете от пожари.
Друго голямо подобрение на дизайна е новият външен вид, 
придавайки на BlokSeT ™ и Okken ™ стилен и ергономичен 
завършек. Тази интелигентна иновация го прави по-лесно и 
по-безопасно за експлоатация и поддръжка НН табло.
С решенията, поддържащи EcoStruxure ™ IoT, данните от 
разпределителните табла могат да се събират и анали-
зират в реално време чрез безжична връзка, което дава 
на операторите възможност за анализ и предсказуема 
поддръжка. 
Със следващото поколение BlokSeT ™ и Okken ™ LV раз-
пределителни табла Schneider Electric допълнително 
затвърждава своята концепция за увеличаване до макси-
мум на времето за работа и повишаване на безопасност-
та, надеждността и свързаността за професионалисти в 
индустрията.

Относно Schneider Electric
Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се 
възползват максимално от неговата енергия и ресурси, 

като свързват напредък и устойчивост за всички. Компани-
ята нарича това Life Is On.
Нейната мисия е да бъде вашият цифров партньор за 
устойчивост и ефективност.
Schneider управлява дигиталната трансформация чрез 
интегриране на водещи световни процеси и енергийни 
технологии, крайна точка до облак свързване на проду-
кти, контрол, софтуер и услуги през целия жизнен цикъл, 
позволявайки интегрирана компания за управление, за 
домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и 
индустрии.
 Компанията е един от големите защитници на отворените 
стандарти и екосистемите на партньорството за тези, които 
споделят нашите цели и приобщаващи ценности.
www.se.com

News 
 
 

Page | 1 
 

 
Schneider Electric Media Relations – Sophie Souquet, Phone: + 33 (0) 6 33 25 47 30, E mail: sophie.souquet@se.com 
 

Schneider Electric once again on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list showing the way to a clean energy 
future 
Rueil-Malmaison (France), February 18, 2021 – Schneider Electric, 
the global leader in the digital transformation of energy management 
and automation, has once again been listed on the 2021 Carbon 
Clean 200™ list of publicly-traded companies that are leading the way 
with solutions for the transition to a clean-energy future.  

The list is published annually by Corporate Knights, a Canadian media 
and research firm, and by As You Sow, a non-profit foundation 
promoting environmental and social corporate responsibility. The recognition follows Schneider’s recent 
ranking as the World’s Most Sustainable Corporation by Corporate Knights in its Global 100 list. 

The inclusion on the Carbon Clean 200 list reflects Schneider’s long-standing efforts to put sustainability 
at the forefront of its strategy. Today, 70% of the company’s revenues are green – from products or 
solutions that bring energy, carbon or resource efficiency to its customers, while not generating 
significant harmful impact to the environment. Schneider aims to raise this to 80% by 2025.  

Schneider will continue to deliver innovative solutions to its customers. Key examples include a new 
technology that removes SF6, a greenhouse gas commonly contained in electrical equipment used to 
power the grid and industrial electrical installations, from its offers, and the recent creation of its Global 
Sustainability Business Division, which will aim to provide end-to-end leadership and support to 
customers as they pursue their own low-carbon transitions. Moreover, as part of its new Schneider 
Sustainability Impact program, the company aims to save 800 million tons of CO2 for its customers by 
2025.  
 
To find out more about the Clean200 list, and to join a panel discussion on the global trends and the 
performance of companies on the list, click HERE.  

 
About Schneider Electric  
 
Schneider’s purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress and 
sustainability for all. We call this Life Is On. 
 
Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency. 
 
We drive digital transformation by integrating world-leading process and energy technologies, end-point to cloud 
connecting products, controls, software and services, across the entire lifecycle, enabling integrated company 
management, for homes, buildings, data centers, infrastructure and industries. 
 
We are the most local of global companies. We are advocates of open standards and partnership ecosystems 
that are passionate about our shared Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered values.  
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