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27. –28. września 2018 r.
BACnet® Airport Conference.
Trendy w automatyzacji budynków. Konferencja i
wystawa BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) przy
wsparciu Fraport AG.
https://airportconference.org

"Wspaniałe rozwiązanie" zarządzania
obiektami lotniska
BACnet Airport Conference wskazuje kierunki rozwoju cyfryzacji
w automatyzacji budynków
Dortmund, 30. Sierpnia 2018 r.. – "BACnet jest doskonałym rozwiązaniem dla
zarządzania i eksploatacji portów lotniczych", twierdzi Michael Newman, założyciel
niezależnego standardu w automatyzacji budynków. Dziesięć uczestniczących
portów lotniczych potwierdzi to zdanie podczas BACnet Airport Conference
w dniach 27.- 28. września 2018 r. na lotnisku we Frankfurcie. Bogaty program
prezentacji i wykładów na temat cyfryzacji automatyki budynków wskaże jej
kierunki rozwoju i zastosowań dla wszystkich typów budynków.
Newman jest także pilotem i dokładnie zna potrzeby operatorów lotnisk:
"BACnet jest bardzo dobrze przygotowany do rozwiązania problemów operatora lotniska".
I dodaje: "Nasz standardowy protokół komunikacyjny przyczynia się do niezawodnego
funkcjonowania systemów, do utrzymania bezpieczeństwa, do zrównoważonego rozwoju,
a także do zwiększenia komfortu personelu i pasażerów".
BACnet Airport Conference koncentruje się na bardzo istotnych zagadnieniach
eksploatacji budynków:
- Sztuczna inteligencja,
- Redukcja emisji CO2,
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- Bezpieczeństwo sieci cybernetycznych,
- Integracja IT,
- Zarządzanie energią,
- Wykorzystanie danych BACnet.
W ponad 20 prezentacjach oraz 15 dodatkowych „Elevator Pitches“ zostaną
przedstawione Best Practices. "Najlepszą rzeczą w tej konferencji", ocenia Newman
„będzie wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami".
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://airportconference.org.
Sponsorami BACnet Airport Conference są firmy Beckhoff, GEZE, Johnson Controls i
Siemens; ponadto ABB, Adiutec, Belimo, Bihl+Wiedemann, Danfoss, Hermos, Iconics,
Kieback&Peter, Loytec, MeteoViva, Oppermann, Reliable Controls, Saia Burgess
Controls, Sauter, Tridium, TÜV Süd i WSCAD.
O nas
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) promuje stosowanie ogólnoświatowej normy komunikacyjnej BACnet
ISO 16484-5 w automatyce budynków i technice bezpieczeństwa w Europie. Została założona w 1998 roku
przez 18 firm automatyki budowlanej i dziś liczy ponad 130 członków z Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii,
Kanady, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii,
Turcji i USA. Celem BIG-EU jest z jednej strony reprezentowanie interesów europejskich w opracowywaniu
standardu BACnet i wymianie informacji z komitetem ASHRAE "SSPC 135" odpowiedzialnym za BACnet, jak
również ze społecznością amerykańską BACnet, z drugiej strony wspólny marketing, wspólna oferta
kwalifikacji oraz wspólne opracowywanie wytycznych technicznych. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.big-eu.org.

