Światowy STANDARD zarządzania i kontroli urządzeń i budynków

Press release
Fujitsu General stał się 300-tnym członkiem Stowarzyszenia KNX.

Fujitsu General dołącza jako członek KNX nr 300!
BRUKSELA, 1 listopad 2012: Zainteresowanie systemem KNX,
światowym standardem kontroli dla domu i budynku, zawartym w
normie ISO / IEC 14543-3 serii, nadal rośnie. Społeczności
technologii KNX, znanej z wysokiego stopnia interoperacyjności
pomiędzy produktami różnych producentów i różnych obszarach
zastosowań, z dumą wita w swych szeregach 300-tnego
producenta, Fujitsu General z Japonii.
Fujitsu General Limited z siedzibą w Kawasaki (Japonia) została
założona ponad 75 lat temu i stała się światowym liderem w produkcji
klimatyzatorów i urządzeń elektronicznych oraz jako dostawca
produktów związanych z IT, systemów i usług. Fujitsu General posiada
ponad 30 filii na całym świecie i osiągnęła w 2011 roku obroty w
200.000 mln jenów.
Zainteresowanie Fujitsu General technologią KNX spowodowało
wzbogacenie portfolio produktów KNX o interfejsy do jej
klimatyzatorów, co niewątpliwie będzie bardzo korzystna dla dalszego
stosowania KNX w tym zakresie sterowania budynkiem.
Pan Stephan Bauer jako przewodniczący Stowarzyszenia KNX
skomentował:"Umiędzynarodowienie systemu KNX była głównym
celem określonym przez Zarząd Wykonawczy KNX w 2009 roku: w
tym czasie, wpływ systemu KNX było bardzo ograniczone do granic
europejskich. Wniosek o członkostwo ponad 100 nowych członków w
33 krajach, w ciągu ostatnich dwóch lat w oczywisty sposób wzmacnia
rozprzestrzeniania systemu KNX do innych części świata, np. Ameryki
Łacińskiej, Południowej Afryka, na Bliski Wschód, ale przede
wszystkim Azji, gdzie Fujitsu General to już trzecia japońska firma,
która dołącza do KNX po Daikin i Panasonic ".
Pan Satoshi Tomioka, Dyrektor Generalny Działu Rozwoju w VRF
Fujitsu General potwierdza: "KNX ma coraz większą międzynarodową
obecność, w której coraz więcej projektantów budowlanych wymagają
od firm dostarczania rozwiązań, które są zgodne z normą ISO / IEC
14543-3. W tym względzie, Fujitsu General nadzieję połączyć swoją
fachową wiedzę w klimatyzacji ze sterowaniem KNX w domu i
budynku.
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Rys.. 1: Satoshi Tomioka, Dyrektor Generalny Działu Rozwoju w VRF Fujitsu
General

Rys.. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, prezes Stowarzyszenia KNX

Rys.. 3: Fujitsu General jest światowym liderem jako producent
klimatyzatorów i urządzeń elektronicznych.

Rys.. 4: KNX - Światowy STANDARD zarządzania i kontroli urządzeń i
budynków
O KNX
Stowarzyszenie KNX jest twórcą i właścicielem technologii KNX - na całym świecie otwarty
standard dla wszystkich zastosowań w dziedzinie domu i systemów technologicznych budynku, z
oświetleniem i żaluzjami do systemów bezpieczeństwa, ogrzewania, wentylacji, chłodzenia,
monitoring, alarm, regulację wody, zarządzania energią i liczników, jak również sprzęt
gospodarstwa domowego, audio / video i wiele innych. KNX to światowy standard dla domu i
automatyki budynków. Oferuje on niezależny od producentów narzędzie do projektowania i
wdrażania (ETS), który kontroluje różne media transmisji (TP, PL, RF i IP). Różne tryby
konfiguracji są obsługiwane (Systemowe i Easy Mode). KNX jest uznany, jako norma europejska
(CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1) oraz normy międzynarodowe (ISO / IEC 14543-3).
Norma ta jest oparta na ponad 22-letnie doświadczenia na tym rynku. Ponad 300 firm
członkowskich na całym świecie oferuje prawie 7000 certyfikowanych grup produktów KNX w
swoich katalogach. Stowarzyszenie KNX ma umowy partnerskie z ponad 30000 firm
instalacyjnych w ponad 115 krajach.
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