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BRÜSSEL,
1
november
2012:
Interessen
for
KNX,
den
verdensomspennende standarden for hjem og bygningsautomasjon
nedfelt i ISO/IEC 14543-3, fortsetter å vokse. Miljøet rundt

teknologien, kjent for sin høye grad av interoperabilitet mellom
produkter
fra
forskjellige
produsenter
og
forskjellige
applikasjonsområder, er stolt av å ønske medlem nummer 300,
den japanske produsenten Fujitsu General, velkommen.
Fujitsu General Limited med hovedkvarter i Kawasaki (Japan) ble
dannet for mer enn 75 år siden, og har blitt en verdensledende
produsent av airconditions og elektroniske apparater og som en
produsent av IT relaterte produkter og systemer. Fujitsu General har
mer enn 30 datterselskaper over hele verden og oppnådde i 2011 en
total omsetning på hele 200,000 millioner yen.
Fujitsu Generals interesse for KNX ligger i å integrere sine aircondition
systemer med KNX basert styring, noe som uten tvil vil berike KNX
innenfor denne typen applikasjoner.
Stephan Bauer, President i KNX Association, kommenterte:
‘Internasjonaliseringen av KNX har vært et primærmål satt av KNX
Executive Board i 2009: på denne tiden var KNX først og fremst et
europeisk system. Innmeldingen av mer enn 100 nye medlemmer i 33
land de siste to årene sier litt om KNX’s spredning til andre deler av
verden, for eksempel Latin-Amerika, Sør-Afrika, Midtøsten og ikke
minst Asia, hvor Fujitsu General er det tredje japanske firma som blir
med i KNX Assosiation, etter Daikin og Panasonic’.
Hr. Satoshi Tomioka, General Manager av Development Division i
Fujitsu General bekrefter: ‘KNX vokser mer og mer over hele verden,
hvor det er oftere og oftere et krav at det skal leveres systemer som er
kompatible med ISO/IEC 14543-3 standarden. Med dette i tankene
ønsker Fujitsu General å koble sin ekspertise innen aircondition med
KNX innenfor bygg og boligautomasjon’.
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Fig. 1: Satoshi Tomioka, General Manager av VRF Development Division i
Fujitsu General

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, President i KNX Association

Fig. 3: Fujitsu General er en verdensledende produsent av aircondition og
elektroniske apparater.

Fig. 4: KNX – den verdensomspennende standarden for bygg- og
boligautomasjon (ISO/IEC 14543).
Om KNX
KNX Association er grunnlegger og eier av KNX teknologi - den verdensomspennende åpen
standard for alle applikasjoner innen hjem og byggesautomasjons teknologi, fra lys og persienne
kontroll til sikkerhetssystemer, varme, ventilasjon, kjøling, overvåking, alarm, vann regulering,
energiledelse og måling samt husholdningsapparater, audio / video og mer. KNX er den
verdensomspennende standarden for hjem og bygningsautomasjon. Det tilbyr en produsentuavhengig verktøy for design og distribusjon (ETS) som styrer en rekke overførings medier (TP,
PL, RF og IP). Ulike konfigurasjon moduser støttes (System og Easy Mode). KNX er anerkjent
som en europeisk norm (CENELEC EN 50090 og CEN EN 13321-1) og en internasjonal norm
(ISO / IEC 14543-3). Denne standarden er basert på over 22 års erfaring i dette markedet. Over
300 medlemsbedrifter over hele verden tilbyr nesten 7000 KNX-sertifisert produkt grupper i sine
kataloger. Den KNX Association har partnerskap kontrakter med mer enn 30000 installasjon
selskaper i mer enn 115 land.
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