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Schneider Electric va es-
tructurar la jornada en qua-
tre parts: les solucions per a 
l’autoconsum, el sistema de 
comunicació Acti 9, la ges-
tió intel·ligent d’edificis, els 
smarts buildings i les solu-
cions completes de gestió i 
monitorització per centres 
de dades.

Glòria López, respon-
sable de gestió comercial 
d’Energies Renovables de 
Schneider Electric, va intro-
duir els assistents en la ne-
cessitat de progressar cap a 
un model de generació. En 
aquest sentit, l’autoconsum 
mitjançant el mecanisme 
de balanç net és l’aposta 
més clara, ja que permetria 
als usuaris produir la seva 
energia i injectar l’excedent 
a la xarxa, rebent compen-
sació per això. 

Malgrat que encara s’està 
discutint la futura legislació 
que regularà l’autoconsum 
i el balanç net, Schneider 
Electric ja disposa d’una 
completa oferta de solucions 
cobertes fotovoltaiques per 
l’àmbit residencial i indus-
trial, com els inversors GT i 
Conext TL. 

Així mateix, Alberto Gu-
tiérrez, responsable de dis-
tribució final de productes 
de control d’Schneider Elec-
tric, va presentar el nou sis-
tema de comunicació Acti 
9 Control. La companyia, 
amb cinc generacions d’ex-

periència en sistemes de 
distribució modular, aposta 
per Acti 9 Control, que s’in-
tegra fàcilment en qualse-
vol sistema de gestió de les 
instal·lacions amb el mòdul 
Smartlink. 

Schneider Electric també 
va incidir en la gestió intel-
ligent i eficient dels edificis, 
com un dels pilars de la fu-
tura smart city. Joan Mene-
ses, responsable de control 
i il·luminació junior d’Sch-
neider Electric, va definir 
un edifici intel·ligent com 
aquell que gestiona de la 
forma més optimitzada pos-
sible els subsistemes que té. 

La plataforma EcoStru-
xure, d’Schneider Electric, 
permet integrar el con-
trol d’aquests subsistemes  
—il·luminació, control d’ac-
cessos, HVAC, etc.— amb 
l’objectiu de reduir la com-
plexitat en la gestió i acon-
seguir estalvis energètics. 

D’altra banda, Oscar Pons, 
enginyer de sistemes de Sch-
neider Electric, va presentar 
les propostes que ofereix la 
companyia per a centres de 
dades, cristal·litzades en Stru-
xureWare for Data Centers, 
la solució completa de ges-
tió i monitorització integral 
d’aquestes instal·lacions. 

Finalment, va mostrar als 
més de 100 enginyers assis-
tents el seu nou espai web de-
dicat íntegrament a prescrip-
tors. n

Schneider Electric: novetats en distribució elèctrica, 
inversors, gestió dels edificis i centres de dades
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Schneider Electric, especialista global en gestió de 
l’energia, va celebrar el passat 10 de maig la seva tra-
dicional jornada tècnica al Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona (CETIB). La trobada, de caràc-
ter anual, té com a objectiu cabdal informar de les princi-
pals novetats i solucions d’Schneider Electric relaciona-
des amb la gestió eficient de l’energia i amb incidència 
directa en els sectors de la prescripció i de l’enginyeria.


