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Aankondiging

27 en 28 september 2018
BACnet® Luchthavenconferentie. Betrouwbare
werking van het gebouwbeheer op luchthavens.
Conferentie en tentoonstelling van de door Fraport
AG gesteunde BACnet Interest Group Europe (BIGEU).

https://airportconference.org

1ste Europese BACnet® Luchthavenconferentie

Technical Airport Management komt bijeen op 27 en 28 september op
de luchthaven van Frankfurt.

Dortmund, 08 augustus 2018. – Op 27 en 28 september 2018 komen de facility managers
enoperators van de Europese luchthavenexploitanten samen op de luchthaven van Frankfurt
voor de eerste Europese BACnet Luchthavenconferentie. Met een wereldwijd marktaandeel van
64 % speelt de BACnet-communicatienorm (ISO 16484-5) een steeds grotere rol in een succesvol
luchthavenmanagement en wisselen de deelnemers strategische en technische ervaringen uit
voor een onafhankelijke gebouwautomatisering met BACnet®.

De BACnet Luchthaven Conferentie is gericht op een betrouwbare werking van het
gebouwbeheer. Rüdiger Schröder van het centrale infrastructuurbeheer van Fraport AG legde
uit: "Met BACnet hebben we een concurrerend gebouwautomatiseringssysteem
geïmplementeerd. Fabricatieneutrale datacommunicatie is een belangrijke technologie die alle
processen perfect ondersteunt, van planning en ontwerp tot en met de werking.
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Op de Europese luchthavens wordt BACnet erkend als een enabler voor investeringsbeveiliging
en betrouwbare exploitatie van gebouwen. Fraport AG bouwt haar nieuwe terminal 3 met een
gebouwautomatiseringssysteem op basis van BACnet-communicatie.

Veiligheid, comfort en energie-efficiëntie op luchthavens
De BACnet Luchthaven Conferentie zal plaatsvinden op de luchthaven van Frankfurt in Gateway
Gardens, een van de grootste groeiende luchthavensteden in Europa. De conferentie zal
vergezeld gaan van een tentoonstelling met nieuwe oplossingen voor technische bouwuitrusting
en nieuwe diensten.
Beckhoff, GEZE, Johnson Controls en Siemens presenteren hun prestaties voor meer veiligheid,
comfort en energie-efficiëntie als eersteklas sponsoren in de tentoonstelling en in het
lezingenprogramma. Andere exposanten komen met lift toonhoogte presentaties als Business
Class Sponsors: ABB, Belimo, Bihl+Wiedemann, Danfoss, Hermos, Iconics, Loytec, MeteoViva,
Reliable Controls, Sauter, Tridium en TÜV Süd. Adiutec en Kieback&Peter zijn betrokken als
logosponsors.
De luchthavenconferentie wordt georganiseerd door de open en onafhankelijke
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU). Op de website https://airportconference.org vindt u
informatie over het programma en de mogelijkheden voor deelname en sponsoring.

Over de BIG-EU
De BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) bevordert de toepassing van de wereldwijde BACnet-communicatienorm
ISO 16484-5 in de gebouwautomatisering en beveiligingstechnologie in Europa. Het werd in 1998 opgericht door 18
gebouwautomatiseringsbedrijven en telt momenteel meer dan 130 leden uit Australië, Oostenrijk, België, Canada,
Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De doelstellingen van de BIG-EU zijn de
perceptie van Europese belangen bij de ontwikkeling van de BACnet-norm. Er is ook een uitwisseling van informatie
met het BACnet-verantwoordelijke ASHRAE-comité "SSPC 135" en de Amerikaanse BACnet-gemeenschap. De
groep heeft ook een gezamenlijk marketingbeleid en kwalificatieaanbod en heeft gezamenlijk technische richtlijnen
ontwikkeld. Meer informatie is beschikbaar op www.big-eu.org.

