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BRYSSEL, 1 november 2012: Intresset för KNX, den världsomfattande
standarden för hem- och fastighetsautomation, inskriven I ISO/IEC
14543-3, fortsätter att växa. Gemenskapen kring teknologin, känd för sin
höga kompatibilitet mellan olika tillverkare och applikationsprogram,
välkomnade nyligen stolt den 300:e tillverkaren, Fujitsu General fån
Japan.

Fujitsu General Limited med sitt huvudkontor I Kawasaki (Japan)
grundades för över 75 år sedan och har blivit en världsledande
tillverkare av luftkonditioneringar och elektrisk utrustning samt
leverantör av IT-relaterade system och tjänster. Fujitsu General har
över 30 dotterbolag over hela världen och nådde under 2011 en total
omsättning av 200 miljarder yen.
Intresset hos Fujitsu General ligger i att utöka KNX-portföljen med
KNX-gränssnitt till sina luftkonditioneringar, vilket tveklöst kommer att
ge många fördelar i kommande KNX-applikationer i framtiden även
inom detta område.
Stephan Bauer, ordförande i KNX Association kommenterar:
‘Internationaliseringen av KNX-systemet har varit ett primärt mål för
KNX styrelse sedan 2009. Vid den tiden var KNX begränsad till
Europa. Medlemsansökan från över 100 medlemmar i 33 länder de
senaste två åren understryker spridningen av KNX-systemet till andra
delar av världen, t ex Latinamerika, Sydafrika, Mellanöstern men
framförallt Asien, där Fujitsu General redan är det tredje japanska
företaget som ansluter till KNX, efter Daikin och Panasonic’.
Satoshi Tomioka, verkställande direktör för VRF Development Division
på Fujitsu General bekräftar: ‘KNX har en ständigt växande
internationell närvaro, där fler och fler fastighetsutvecklare kräver att
entreprenörer levererar lösningar som är kompatibla med ISO/IEC
14543-3. I detta avseende hoppas Fujitsu General kunna koppla ihop
sin expertis inom luftkonditionering med KNX inom hem- och
fastighetsautomation’.
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Fig. 1: Satoshi Tomioka, Verkställande direktör för VRF Development Division
på Fujitsu General

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

Fig. 3: Fujitsu General är världsledande tillverkare av luftkonditioneringar och
elektrisk utrutning.

Om KNX
KNX Association är grundare och ägare av KNX-tekniken – den världsomfattande öppna
standarden för alla användningsområden inom hem- och fastighetsautomation, från belysning
och solavskärmning till säkerhetssystem, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering,
övervakning, alarm, vattenreglering, energistyrning och mätare, liksom hushållsapparater,
audio/video med mera. KNX är den världsomfattande standarden för hem- och
fastighetsautomation. Den erbjuder ett tillverkaroberoende verktyg för utformning och driftsättning
(ETS) som styr en rad överföringsmedier (TP, PL, RF och IP). Stöd för olika konfigureringslägen
(System mode och Easy mode). KNX är godkänd som en europeisk (CENELEC EN 50090 och
CEN EN 13321-1) och internationell standard (ISO/IEC 14543-3). Denna standard bygger på
över 22 års branscherfarenhet. Mer än 300 medlemsföretag över hela världen erbjuder närmare
7 000 KNX-certifierade produktgrupper i sina kataloger. KNX Association har partneravtal med
fler än 30 000 installationsföretag i över 115 länder.
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