Celosvětový STANDARD pro řízení funkcí v domech a budovách

Tisková zpráva
Fujitsu General se stala 300. členem KNX Asociace.

Fujitsu General se připojila jako KNX člen č. 300!
BRUSEL, 1. listopad 2012: Zájem o KNX systém, celosvětový
standard pro řízení domů a budov, uchovávaný v řadě norem
ISO/IEC 14543-3, neustále pokračuje. Společenství kolem této
techniky, známé pro svůj vysoký stupeň součinnosti mezi
produkty různých výrobců a s různými aplikačními oblastmi,
mohlo nedávno s hrdostí přivítat 300. výrobce připojujícího svoji
oblast, firmu Fujitsu General z Japonska.

Firma Fujitsu General Limited se sídlem v Kawasaki (Japonsko) byla
založena před více než 75 lety a stala se světovou vůdčí společností
ve výrobě klimatizačních zařízení a elektronických přístrojů a působí i
jako poskytovatel IT souvisejících systémových produktů a
služeb. Fujitsu General má přes 30 přidružených společností po celém
světě, v roce 2011 dosáhla celkového obratu ve výši 200.000 milionů
jenů.
Zájem Fujitsu General leží v obohacení KNX produktového souboru s
KNX rozhraními o její klimatizační jednotky, které bezpochyby budou
významně obohacovat další aplikace KNX, především v této oblasti
řízení budov.
Pan Stephan Bauer, jako president KNX Asociace, komentuje:
‘Internacionalizace KNX systému byla prioritním cílem stanoveným
jednáním KNX Výkonné rady v roce 2009: od tehdy vliv KNX systému
příjemně a výrazně omezil stísněnost evropských hranic. Přihlášení ke
členství více než 100 nových členů ze 33 zemí v posledních dvou
letech vypovídá o podpoře rozšiřování KNX systému v dalších částech
světa, jako jsou Latinská Amerika, Jižní Afrika, Střední Východ, ale
nejdříve a nejvíce v Asii, v níž Fujitsu General je již třetí japonskou
společností připojenou ke KNX; po firmách Daikin a Panasonic’.
Pan Satoshi Tomioka, generální ředitel VRF Vývojové divize u Fujitsu
General, potvrzuje: ‘KNX má stále rostoucí mezinárodní účast, kde
stále více a více projektantů budov vyžaduje, aby dodavatelské
společnosti nabízely řešení, která jsou kompatibilní s normou ISO/IEC
14543-3. V tomto ohledu, Fujitsu General věří ve spojení své
odbornosti v klimatizační technice s technikou KNX při řízení domů a
budov’.
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Obr. 1: Satoshi Tomioka, generální ředitel VRF Vývojové divize u Fujitsu General

Obr. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, President KNX Asociace

Obr. 3: Fujitsu General je světovým lídrem v oblasti výroby klimatizační techniky a
elektronických přístrojů.

Obr. 4: KNX – celosvětový standard pro řízení domů a budov (ISO/IEC 14543).
O KNX
KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny
aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé
systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody,
řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení,
audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným,
na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou
podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou
konfiguračních režimů (systémový a snadný režim). KNX je odsouhlasen jako norma evropská
CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3). Tato
norma je založena na více než 22 let trvajících zkušeností na trhu, včetně předchozích systémů
EIB, EHS a BatiBUS. Přes 300 členských společností z celého světa a z různých aplikačních
oblastí má téměř 7000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX
asociace má partnerství s více než 30000 elektroinstalačními společnostmi ve více než 115
zemích.
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