
ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ ЕХНАТОН

ЕХНАТОН е дългогодишен и сертифициран дистрибутор на висококачествените и спе-
циализирани продукти на Schneider Electric за индустриална автоматизация. Най-го-
лемият ни актив са комплексните експертни услуги, които обхващат всяка сфера на 
автоматизацията на процесите, предлагайки компоненти от един доставчик. Решенията 
ни покриват всички нива в индустрията, включително софтуерни приложения, PLC, тер-
минали, инвертори, задвижвания, SCADA процеси, енергиен мениджмънт, разре-
шаване на казуси с различни бази данни, управление с интелигентни устройства с 
комуникации на различни нива – TCP/IP, Modbus и др. Опитът ни с иновативната платфор-
ма на Schneider Electric за оптимизация чрез цифрова трансформация EcoStruxure ни 
позволява  да  сме  полезни  на  всяко  ниво  във  всеки  индустриален  сектор.

Нашите експерти проектират електрооборудването и изработват инсталациите пер-
сонализирано, съобразно спецификата на заданието на клиента. Решенията могат да 
се прилагат от малки сградни инсталации до големи производствени и стратегически 
проекти.  Водим  изрядна  и  професионално  изготвена  съпътстваща  документация.

Сертифицираните инженери на ЕХНАТОН осигуряват съвременни решения в почти вся-
ка област и ниво в индустриалната автоматизация. Експерти сме в проектиране и из-
граждане на специализирани машини; комплексни решения за управление на пре-
чиствателни станции за отпадни и питейни води; системна интеграция с цялостни ин-
женерингови проекти за управление и дигитализация на производствени процеси. Един 
от иновативно разработените проекти от наши експерти е модернизацията на линия за 
асемблиране на прекъсвачи в завода на Schneider Electric в с. Радиново, спечелил 
високото  международно  признание  за  "Smart Factory"  през 2019 г.

Повече информация на:  www.akhnaton.biz



Технически Директор – Веселин Тодоров              vt@akhnaton.biz +359 888 223 911I I 

Продукти за автоматизация и контрол

Електрически компоненти за управление

Продукти за електроразпределение

Електроразпределение СрН и автоматизация

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ:

Критично захранване, охлаждане и ракове

Продукти за управление и сигурност на сгради

Инсталационни системи и управление

Взривобезопасно оборудване

в енергетиката
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