ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยกทัพอัพเดตอีโคสตรัคเจอร์ใหม่ ปฏิวต
ั ิวงการ
อุ ตสาหกรรมสูย
่ ุคดิจท
ิ ัล ในงาน Assembly & Automation
Technology 2019

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ร่วมงาน Assembly & Automation
Technology 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ โซลูชน
ั่ และ
เทคโนโลยีการประกอบที่ครอบคลุมภาคอุ ตสาหกรรม ซึง
่ เป็นจุ ดนัดพบของผู้บริหาร
โรงงาน วิศวกร ผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้วางระบบในหลากหลายอุ ตสาหกรรม นับ
เป็นโอกาสที่ดีของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการมีบทบาทเพื่อเสริมศักยภาพให้ภาค
อุ ตสาหกรรมไทยให้เข้าสูย
่ ุคดิจท
ิ ัลได้อย่างแท้จริง ด้วยโซลูชัน
่ อีโคสตรัคเจอร์
(EcoStruxure™) เป็นทั้งสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มที่ให้ความสามารถด้าน
ี ำเนินงานอย่างมี
IoT ซึง
่ เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนอุ ตสาหกรรมยุคใหม่ให้มด
ประสิทธิภาพมากขึน
้ เพื่อให้แข่งขันได้ระดับสากล

นางพรเพ็ญ โสธนะพันธุ์ รองประธานกลุ่มธุรกิจ

อุ ตสาหกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราที่นำมา
แสดงในงาน Assembly & Automation Technology 2019 เป็นนวัตกรรมเวอร์ชน
ั่
ใหม่ล่าสุดโดยแบ่งโซลูชน
ั ่ ไฮไลท์ของเราได้แก่
EcoStruxure™ Machine Advisor เป็นบริการแบบคลาวด์เบส ช่วยให้ผู้ผลิต
เครื่องจักรสามารถคิดค้นบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้ เช่น การมอนิเตอร์เครื่องจักร การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ทัว่ โลก
EcoStruxure™ Plant อัพเดต AR (Augmented Reality) สำหรับงานอุ ตสาหกกรม
ด้วย EcoStruxure Augmented Operator Advisor หรือ AOA ซอฟต์แวร์เวอร์ชน
ั่
ใหม่ล่าสุด สำหรับโรงงานอัจฉริยะ เพิม
่ ฟีเจอร์ที่นอกเหนือจากการส่องดูสถานะของ
เครื่องจักรผ่านแท็ปเล็ต แล้วยังสามารถแสดงวิธก
ี ารแก้ไขแบบเป็นขัน
้ ตอนได้ ให้ความ
ง่ายในการดำเนินงานแม้ผู้ดแ
ู ลที่ไม่เชีย
่ วชาญด้านไอทีก็ใช้งานได้
Pro-face IIoT หรือ IoT สำหรับ อุ ตสาหกรรม มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของจอ
ทัชสกรีน Pro-face ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากภายนอก โดย Pro-face Connect
และระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันด้วยจอทัชสกรีนรุน
่ ล่าสุด SP5000 ความ
ละเอียดระดับ Full HD ให้ความคมชัด สามารถย่อ-ขยายดูรายละเอียดในเชิงลึกได้อย่าง
ชัดเจนด้วยปลายนิว้ สัมผัส รองรับการแสดงผลทัง
้ วีดีโอ และภาพกราฟิก 3 มิติ และยัง
ง่ายในการบำรุงรักษา ด้วยคอนโทรลยูนิตแบบแยกส่วนกับจอ ทำให้สามารถเข้าถึงหน้า
จอได้ ไม่วา่ จะอยูท
่ ี่ไหนก็ตาม ผ่านเว็บคลาวด์เซอร์วส
ิ
นอกจากนี้ยง
ั มีโซนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ เราได้นำหนึ่งในเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเบรกเกอร์ของ
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาประเดิมให้ชมกันครัง้ แรกในงานนี้ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงที่โรง
งานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคบางปู โดยเครื่องดังกล่าวใช้เทคโนโลยี EcoStruxure ของช
ไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่เปลี่ยนเครื่องจักรธรรมดาให้เป็นสมาร์ทแมทชีน ที่ให้ทัง
้
ประสิทธิภาพและความแม่นยำ พร้อมดูสถานะค่าพรารามิเตอร์ที่สำคัญๆ ของเครื่องจักร
ส่วนที่ท่านสนใจผ่านอุ ปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่วา่ จะป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค
แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ได้อีกด้วย

###
เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงาน และระบบออ
โตเมชัน
่ ตัง
้ แต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ด้วยการยืนหยัดอยูใ่ นเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็น
ผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทัง
้ แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบ
สำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชัน
ั ่ แบบบูรณาการที่มี
่ ต่างๆ เรานำเสนอโซลูชน
ประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทัง
้ ในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน
่
และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทัว่ โลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่
ที่สด
ุ รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพ
ด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยีย
่ มเหล่า
นี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยีย
่ มยอด พร้อมกับ
คำมัน
่ มัน
่ สัญญาของเราที่มุง
่ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความ
ยัง
ุ คนมัน
่ ยืนช่วยให้ทก
่ ใจได้วา่ “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา
www.se.com/th
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จํากัด 02-655-6633
ทนุ รักษาผล /086 398 1290 / thanu@apprmedia.com
นวรัตน์ ฉัตรดรงค์ /090 093 6555 /nawarat@apprmedia.com

