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Vox Pop: To hurtige til deltagerne ved
KNX-seminar
Øget behov for at samle styring
Kristjan Gross, AI A/S
Hvad synes du om KNX-seminaret?
- Det er et godt og informativt arrangement, og en god idé med et seminar
for rådgivere. Der er jo rigtigt mange ting at tænke på i projektfasen, når vi
taler om bygningsinstallationer.
Hvordan ser du KNX i fremtiden?
- Jeg tror helt sikkert, KNX bliver endnu mere udbredt i fremtiden,

fordi behovet vil vokse for at koble flere anlæg i bygninger sammen i én
styring.

---------------------------------------------------------------------------------KNX graver sig ind på BMS
Jørgen Frederiksen, ISC Rådgivende Ingeniører
Hvad synes du om KNX-seminaret?
- Seminaret her er rigtig godt, fordi vi hører om nye produkter og muligheder.
Vi kommer i dybden med tingene uden at skulle afsætte en hel dag til det.
Hvordan ser du KNX i fremtiden ud?
- I fremtiden vil vi se KNX grave sig mere og mere ind på de traditionelle
BMS-systemer, som er meget producent-afhængige. Med KNX har man frit
valg blandt producenter, og det tror jeg tiltaler både rådgivere og slutkunder.
Men det kan også blive en udfordring for KNX-fagfolk, at KNX kommer meget
tæt på, eller måske helt erstatter, de traditionelle BMS/CTS-anlæg. Så er det
ikke længere nok at have stor viden om KNX og KNX-produkterne - man skal
også kende og forstå de anlæg, KNX skal styre.

------------------------------------------------------------------------------------Fremtiden bliver trådløs
Mogens Pedersen, MP98 A/S
Hvad synes du om KNX-seminaret?
- Jeg er her for at få inspiration og høre mere om KNX, både om
mulighederne generelt og om nye produkter.
Hvordan ser du KNX i fremtiden ud?
- Selv har jeg ikke projekteret mange KNX-installationer endnu, men jeg er
sikker på at KNX vil vinde mere og mere indpas. Ét styrekabel gennem hele
bygningen er den rigtige vej at gå - indtil BUS-kablet bliver erstattet af
trådløs kommunikation. Det er fremtiden.

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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