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Компанията Schneider Electric 
представи продукта EcoStruxure™ 
Automation Expert на изложението 
HANNOVER MESSE 2021
100% engineering efficiency. 100% effectiveness. 100% future-proof.
EcoStruxure™ Automation Expert 
EcoStruxure Automation Expert поддържа хардуерно-агнос-
тична система за автоматизация проектирана да създава 
подобрения през целия жизнен цикъл на индустриалните 
активи.
EcoStruxure Automation Expert прилага отворена, софтуер-
но дефинирана платформа за изпълнение, която позволява 
на потребителите да избягват заключване на доставчици, 
както и да приспособява архитектури и стратегии за сис-
тема за контрол, за да максимизира иновациите и резулта-
тите.
Иновативното в системата Automation Expert EcoStruxure ™ 
е това, че тя осигурява несравними нива на ефективност, 
гъвкавост на процесите и възможности за решения чрез 
използване на ориентиран към активите инженеринг, хар-
дуерна / софтуерна абстракция и собствена IT интеграция 
С помощтта на EcoStruxure Automation Expert потребителят 
има възможност за:
• Управление до 100% на производителността
• 100% ефективност
• 100% устойчивост на бъдещето

Automation Expert дава възможност на системните интегра-
тори, OEMS и крайните потребители на автоматизацията да 
създават решения за автоматизация, да откриват и отстра-
няват оперативни проблеми и да променят производстве-
ните потоци по-бързо, с по-малко риск и по-малко усилия 
в сравнение с традиционните подходи за индустриална 
автоматизация.
Въз основа на количествени изследвания на инженерните 
усилия, необходими за решаване на реални проблеми е 
установено, че експертът по автоматизация осигурява:
• 3 пъти по-бързо създаване на приложение
• 6 пъти по-бърза диагностика
• 7 пъти по-бързи промени в производството

Концепцията на EcoStruxure Automation Expert се осно-
вава на принципите на „универсалната автоматизация“ 
и на стандарта IEC 61499, което го прави „едновременно 
високопродуктивен инструмент за проектиране на системи 
за управление и предвестник на идващата ера, когато 

софтуерът за автоматизация ще достига нови нива на 
преносимост и хардуерна независимост“. Така продуктът 
на Schneider Electric  дава своя принос за индустриалната 
трансформация.
С широкото възприемане на Universal Automation, нов 
подход към отворената автоматизация, управляван от 
Automation Expert, промишлените операции могат да спес-
тят 30 милиарда долара годишно. 
Други важни предимства при използването на EcoStruxure 
Automation Expert:
1. Позволява на приложенията за автоматизация да се из-
граждат с помощта на ориентирани към активите, преноси-
ми, доказани в практиката софтуерни компоненти, незави-
симо от основната хардуерна инфраструктура.
2. Позволява на потребителя да разпространява прило-
жения към която и да е системна хардуерна архитектура 
по избор - силно разпределени, централизирани или и 
двете - с минимални или никакви допълнителни усилия за 
програмиране.
3. Поддържа утвърдени най-добри софтуерни практики за 
опростяване на създаването на приложения за автоматиза-
ция, които взаимодействат с IT системи.
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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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