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BRUXELAS, 1 de Novembro, 2012: O interesse pelo sistema KNX, a
NORMA mundial de automação de edifícios e habitações, consagrada,

nas normas ISO/IEC 14543-3, continua a crescer. A comunidade
em torno desta tecnologia, conhecida pelo seu elevado grau de
interoperacionalidade entre produtos de diferentes fabricantes e
diferentes domínios de aplicação, está orgulhoso de dar as boas
vindas ao 300º fabricante que integra a associação, a Fujitsu
General do Japão.
Fujitsu General Limited possui a sua sede em Kawasaki (Japão), foi
fundada há mais de 75 anos e tornou-se líder mundial como fabricante
de ar condicionado e equipamentos eletrónicos, é também fornecedor
de produtos e serviços de TI. A Fujitsu General possui mais de 30
subsidiárias espalhadas pelo mundo e apresentou em 2011, um
volume de negócios de 200 000 milhões de Yens.
A Fujitsu General pretende alargar a sua gama de sistemas de
ar-condicionado dotando-os de interfaces KNX. Este facto contribuirá
sem dúvida para o alargar da gama de opções nesta área do controlo
de edifícios.
O presidente da Associação KNX, o Sr. Stephan Bauer, referiu: “A
internacionalização do sistema KNX tem sido um objetivo principal do
Conselho Executivo da Associação KNX desde 2009: nessa altura a
influência do sistema KNX estava muito confinada à Europa. O pedido
de adesão por parte de mais de 100 novos membros de 33 países nos
últimos dois anos demonstra claramente o alargamento geográfico do
sistema KNX a outras partes do mundo. Por exemplo, América Latina,
Africa do Sul, Médio Oriente, mas principalmente à Asia, onde Fujitsu
General, é a terceira companhia a integrar o KNX, depois da Daikin e
da Panasonic”.
O Sr. Satoshi Tomioka, Director Geral da Divisão de Desenvolvimento
VRF da Fujitsu General afirmou: “ O KNX tem uma presença
internacional crescente, onde cada vez mais é solicitado às empresas,
soluções de acordo com a norma ISO/IEC 14543-3. A este respeito, a
Fujitsu General espera contribuir com a sua experiência nos sistemas
de ar condicionado conjugando-o com a experiência do KNX no
controlo de edifícios e habitações”.
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Fig. 1: Satoshi Tomioka, Director Geral da Divisão de

Desenvolvimento VRF da Fujitsu General
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Fig. 3: Fujitsu General é líder mundial como fabricante
de ar condicionado e equipamentos eletrónicos.

Fig. 4: KNX – A NORMA mundial de automação de
edifícios e habitações (ISO/IEC 14543).

Sobre o KNX
A associação KNX desenvolveu e detém a propriedade da tecnologia KNX - a NORMA mundial
de automação de edifícios e habitações, para todas as funções de controlo dos edifícios e
habitações, que vão desde a iluminação, o controlo do estores até sistemas de segurança,
aquecimento, ventilação, ar condicionado, monitorização, alarmes, controlo, gestão de energia,
contagem inteligente, bem como eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e muitos
outros. O KNX é a norma mundial de automação de edifícios e habitações com uma única
ferramenta de configuração e colocação em funcionamento, o ETS, independente de qualquer
fabricante. O KNX é suportado por um conjunto completo de meios de comunicação (TP, PL, RF
e IP), bem como um conjunto de modos de configuração (modo sistema e modo elementar). O
KNX é norma europeia (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e norma internacional
(ISO/IEC 14543-3). Esta norma é suportada por mais de 22 anos de experiencia, no qual se
inclui os seus antecessores EIB, EHS e BatiBUS. Mais de 300 fabricantes internacionais com
mais de 7000 grupos de produtos KNX certificados em diferentes domínios de aplicação. A
associação KNX possui acordos de parceria com mais de 30 000 empresas de instalação em
mais de 115 países.
Em Portugal, a associação KNX possui 321 parceiros e no Brasil a Associação KNX possui 24
parceiros e em Angola estão registados 2 parceiros da Associação KNX.

www.knx.org
Para informação adicionar/material por favor contacte: heinz.lux@knx.org
Imagens podem ser transferidas em: www.knx.org/news-press/press-room

2

