Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο
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ο

Η Fujitsu General έγινε το 300 μέλος της KNX Association.

Fujitsu General εισήρθε ως KNX μέλος No. 300!
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26 Οκτ, 2012: Το ενδιαφέρον για το σύστημα KNX, το
παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο, που
καθιερώθηκε στη σειρά του ISO/IEC 14543-3, συνεχίζει να
μεγαλώνει. Η κοινότητα γύρω από αυτή την τεχνολογία, γνωστή
για τον υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε προϊόντα
διαφορετικών κατασκευαστών και διαφορετικών τομέων
εφαρμογών, πρόσφατα καλωσόρισε με περηφάνια τον 300ό
κατασκευαστή στις τάξεις της, τη Fujitsu General από την
Ιαπωνία.

Η Fujitsu General Limited με τα κεντρικά γραφεία της στο Καβασάκι
(Ιαπωνία) ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 75 χρόνια και έχει γίνει
ένας παγκόσμιος ηγέτης ως κατασκευαστής κλιματιστικών και
ηλεκτρονικών συσκευών καθώς ως πάροχος προϊόντων και
υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής. Η Fujitsu General έχει
περισσότερες από 30 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και επέτυχε ένα
παγκόσμιο τζίρο της τάξης των 200.000 εκατομμυρίων γιεν.
Το ενδιαφέρον της Fujitsu General έγκειται στον εμπλουτισμό της
γκάμας των προϊόντων KNX με διασυνδέσεις KNX για κλιματιστικά της,
τα οποία είναι βέβαιο ότι θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό για την
περαιτέρω εφαρμογή του KNX, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα του
κτιριακού ελέγχου.
Ο κ. Stephan Bauer ως Πρόεδρος της KNX Association σχολίασε:
«Η
παγκοσμιοποίηση
του
συστήματος
KNX
έχει
τεθεί
ως πρωταρχικός στόχος από το Εκτελεστικό Συμβούλιο KNX ακόμη
από το 2009: την εποχή εκείνη, όπου η επιρροή του
συστήματος
KNX
ήταν
λίγο
πολύ
περιορισμένη
στα
ευρωπαϊκά σύνορα. Οι αιτήσεις για την ένταξη περισσότερων από
100 νέων μελών από 33 χώρες τα τελευταία δύο χρόνια ενισχύει
σαφώς την εξάπλωση του συστήματος KNX και σε άλλα μέρη του
κόσμου, δηλαδή τη Λατινική Αμερική, τη Νότια Αφρική, τη
Μέση Ανατολή, αλλά πρωτίστως στην Ασία, όπου η Fujitsu General
είναι ήδη η τρίτη Ιαπωνική εταιρεία που εντάχθηκε στο KNX, μετά
την Daikin και την Panasonic».
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Ο κ. Satoshi Tomioka, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης
VRF
στη
Fujitsu
General,
επιβεβαιώνει:
«Το
KNX
έχει
μια
ολοένα
αυξανόμενη διεθνή παρουσία, όπου όλο και
περισσότεροι σχεδιαστές κτιρίων απαιτούν από τις
εταιρείες να προσφέρουν λύσεις που να είναι
συμβατές με το πρότυπο ISO / IEC 14543-3. Στο πλαίσιο
αυτό, η Fujitsu General ελπίζει να συνδυάσει
την τεχνογνωσία της από το χώρο του κλιματισμού με εκείνη του KNX
για τον οικιακό και κτιριακό έλεγχο»

Εικ. 1: Satoshi Tomioka, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης VRF
στη Fujitsu General

Εικ. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Πρόεδρος της KNX Association

Εικ. 3: Η Fujitsu General είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης ως κατασκευαστής
κλιματιστικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Εικ. 4: KNX – the worldwide standard for home and building control (ISO/IEC
14543).
Σχετικά με την KNX
Η KNX Association είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος της τεχνολογίας KNX – το παγκόσμιο
ΠΡΟΤΥΠΟ για όλες τις εφαρμογές του οικιακού και κτιριακού ελέγχου, με εύρος από το φωτισμό
και τον έλεγχο σκίασης έως συστήματα ασφαλείας, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού,
εποπτείας, συναγερμού, ελέγχου νερού, διαχείριση ενέργειας, μετρήσεων καθώς και οικιακών
συσκευών, ηχητικών και πολλά ακόμη. Το KNX είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό
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και κτιριακό έλεγχο με ένα ανεξάρτητου κατασκευαστή εργαλείο σχεδίασης και θέσης σε
λειτουργία (ETS), με μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενα μέσα επικοινωνίας (TP, PL, RF και
IP) καθώς επίσης και μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενες λειτουργίες διαμόρφωσης (system,
easy και automatic). Το KNX είναι εγκεκριμένο ως Ευρωπαϊκό (CENELEC EN 50090 και CEN EN
13321-1) και ως Διεθνές πρότυπο (ISO/IEC 14543-3). Αυτό το πρότυπο είναι βασισμένο σε
περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας στην αγορά συμπεριλαμβάνοντας τους προκατόχους τους,
EIB, EHS και BatiBUS. Πάνω από 300 εταιρίες μέλη παγκοσμίως από διαφορετικούς τομείς
εφαρμογών έχουν σχεδόν 7000 πιστοποιημένες KNX ομάδες προϊόντων στους καταλόγους τους.
Η KNX Association έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερες από 33.000 εταιρίες
εγκαταστατών σε περισσότερες από 115 χώρες.

www.knx.org
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε: heinz.lux@knx.org

/
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Οι φωτογραφίες μπορούν να φορτωθούν από το: www.knx.org/newspress/press-room
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