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Tættere samarbejde skal fremme
intelligente bygninger
Med et tæt samarbejde i branchen vil Schneider Electric præge udviklingen inden
for bygningsautomation endnu mere i fremtiden. Det skal sikre, at de store
rådgivere, bygherrer og totalentreprenører får mest muligt ud af den tekniske
udvikling inden for intelligent bygningsstyring.
Effektiv bygningsautomation er et dynamisk område, hvor krav og muligheder
hele tiden udvikler sig. Det kræver stor viden og konstant bevågenhed, hvis
de store rådgivere, bygherrer og totalentreprenører skal hele tiden skal være
på forkant med udviklingen. Derfor vil energispecialisten med Sales Manager
Peter Giliamsen i spidsen skabe et endnu tættere samarbejde med de store

spillere inden for intelligente BMS-løsninger.
- Det handler kort sagt om, at jeg skal gøre det endnu nemmere at få skabt
markedets bedste løsninger til gavn for både slutkunder og de enkelte
virksomheders forretning. Der, hvor jeg for alvor kan gøre en forskel, er i
rådgivningen af, hvad der rør sig inden for de brede løsninger, hvor hele
paletten af funktioner er i spil, siger Peter Giliamsen, der er Sales Manager i
Schneider Electric Buildings Business.
Peter Giliamsen har mere end 20 års erfaring med intelligente BMS-systemer,
hvor han over en årrække arbejdede i TAC, der i 2009 blev fuldt integreret i
Schneider Electric. Han har stor indsigt i, hvad der rør sig i markedet. Det
giver ham et unikt blik for de tekniske trends og muligheder, der konstant
udvikler BMS-branchen og flytter kundernes krav til funktioner i en effektiv
og energivenlig bygning. Det er denne erfaring og viden, som rådgivere,
bygherre og totalentreprenører nu får endnu mere glæde af.
Som en af markedets førende aktører har Schneider Electric stor erfaring med
intelligente og åbne BMS-systemer, der skaber effektive bygninger med
optimalt indeklima, stor komfort og minimalt energiforbrug. I Danmark står
bygninger for 50 % af energiforbruget, og derfor spiller effektiv bygningsdrift
en central rolle, hvis vi i fællesskab skal nå de ambitiøse, danske klimamål.
Schneider Electric forventer at sætte det nye initiativ i gang i løbet af august

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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