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Schneider Electric med spennende
løsninger på Smart City World Congress
Gjennom hele 2014 har Schneider Electric vært involvert i spennende
prosjekter som ”smart by-Boston”, hvor målet er å redusere klimagasser med
15 % innen 2020 og 80 % innen 2050. Schneider Electric vil delta på Smart
City World Congress med sine fremste eksperter på dette feltet.
For fjerde år på rad deltar Schneider Electric, global spesialist innen
energistyring og leder innen energieffektivisering, på kongressen ”Smart City
Expo World Congress”, som i år går av stabelen i Barcelona fra 18. til 20.
november 2014. Selskapet har vært involvert i noen av verdens mest kjente,
nyskapende “smart by”-prosjekter, som programmet for å redusere energibruk

og øke energieffektivitet i byen Boston, USA. I Barcelona vil konsernet
forklare hvordan de kan bidra til å løse byenes utfordringer.
Schneider Electric tar med seg en ballast av kompetanse og erfaring fra over
200 prosjekter av denne typen i hele verden. Selskapet tar imot besøkende
på sin internasjonale stand som dekker all slags applikasjoner, fra
vannhåndtering til løsninger for å effektivisere byer og blant annet de siste
nyhetene innen energieffektivisering. Blant årets suksesshistorier vil du
kunne høre om prosjekter fra Hong Kong, Carson City og Barcelona.
Siste nytt om "city management"
Schneider Electric-ekspertene innen smarte byer vil under en rekke foredrag
formidle sin visjon om bransjens fremtid: Charbel Aoun, Vice-President Smart
Cities, Alistair Pim, Vice-President Business Development and Alliances,
Donald C. Clark, Vice-President Software Solutions, og María Serrano, direktør
i “Smart Cities Centre of Excellence”, skal illustrere siste nytt innen “city
management”, anvendelsen av energieffektive løsninger og det man i dag
kaller ”tingenes internett”, eller “the Internet of Things”.
I tillegg til å få presentert referanseprosjekter, som viser arbeidet
gjennomført av Schneider Electric i ulike byer, vil det være interessant å høre
om hva som må til for å realisere smarte byer. Det er nødvendig å integrere
ulike systemer i en sammenhengende ramme som tillater deling av
samarbeidende data og håndtering av sanntidsinformasjon. Schneider Electric
deltar derfor på Smart City World Congress også for å vise flere innovative
løsninger. To av dem fokuserer på trafikkhåndtering og håndtering av
ekstremværsituasjoner.
Et referansepunkt innen feltet
Med ekspertisen selskapet har skaffet seg gjennom oppkjøpet av Invensys,
har Schneider Electric etablert seg som en viktig aktør når det gjelder
å utvikle plattformer for smarte byer. Gjennom årene har de blitt til et
referansepunkt innen feltet takket være teknologitilpasning og gjennom et
målrettet pionerarbeid innen prosjektering og gjennomføring av smart byprosjekter.
Nylig har Schneider Electric offentliggjort sitt ønske om å etablere sitt første
Smart City Centre of Excellence i Barcelona, i den gamle Ca l’Alier-fabrikken, i
El Poblenou-distriktet. Senteret kommer til å være stedet hvor smarte byer
blir en realitet.

For å vite mer om Schneider Electrics løsninger, suksesshistorier og
spennende foredrag om temaet ”smarte byer”, kan du besøke selskapets
stand.
Schneider Electric Stand:
Palacio 2. Nivel 0. Calle B Stand 428
Bildetekst: El Poblenous park, Barcelona.
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Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Som global spesialist på energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er
Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger
innen flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri,
byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av
disse er Schneider Electric markedsleder. Med fokus på sikker, pålitelig,
effektiv og grønn energi, oppnådde selskapet med over 140 000
medarbeidere en omsetning på 24 milliarder euro i 2013. Schneider Electric
har et aktivt engasjement for å hjelpe individer og organisasjoner til økt
energieffektivisering: ”Make the most of your energy”. www.schneiderelectric.com/no
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