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BACnet Innovations from the World of
Networked Building Technology
Planera och driva byggnader mer effektivt. För först gången en
tvådagars BACnet-utbildning i Europa genom BACnet Academy!
Dortmund / Stockholm, 14 feb, 2019. - Planera och drifta byggnader mer effektivt
genom den globala och öppna BACnet-standarden (ISO 16484-5). Den 24-25 april
håller den oberoende BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) sin första tvådagars
BACnet-utbildning i Stockholm. Där presenteras grunderna för driftskompatibilitet
samt innovationer från världen av nätverksbyggande teknik.
Med 64% global marknadstäckning är BACnet redan ryggrad för automatisering i
funktionella byggnader. Nya funktioner, som semantisk taggning, läggs nu till för att göra
standarden ännu kraftfullare och bana vägen för alla BACnet-användare att komma in i
Building Internet of Things (BIoT). Detta kommer att demonstreras med hjälp av ett IPkapabelt ventildon och en kamerabaserad personräknare med BACnet/IP. Ett MS/TP
ventil manöverdon kommer också att demonstreras.
Utbildningen kommer att stödja byggnadsplanerare, systemintegratörer, projektingenjörer
och anläggningschefer med en genomgående och uppdaterad översikt över möjliga
tillämpningar.
"Med de många innovationerna som finns i BACnet kan smarta byggnader drivas ännu
mer effektivt", förklarar Frank Schubert, talesman för BIG-EU:s rådgivande styrelse, som
även är instruktör vid utbildningstillfället i Stockholm. Han kommer att ge deltagarna
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förstahandsinformation om integrering av belysning, säkerhet, hissteknik, integration av
cloud computing och BACnet Secure, samt på det globala certifieringssystemet för
BACnet-produkter. Utbildningens deltagare kommer att tilldelas ett certifikat.
Information och registrering på https://bacnetacademy.org/.

Om BIG-EU
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) främjar tillämpningen av den globala BACnetkommunikationsstandarden ISO 16484-5 inom byggautomatisering och säkerhetsteknik i Europa. Det
grundades 1998 av 18 byggföretag, och har idag 130 medlemmar från Australien, Österrike, Belgien, Kanada,
Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, England, Irland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige,
Schweiz, Turkiet, Förenade kungariket, Nederländerna och USA. Målen för BIG-EU är å ena sidan skyddet av
europeiska intressen vid utvecklingen av BACnet-standarden och informationsutbytet med ASHRAE-utskottet
"SSPC 135" som ansvarar för BACnet och med det amerikanska BACnet-samhället, och Å andra sidan
gemensam marknadsföring, ett gemensamt kvalifikationserbjudande och gemensam utveckling av tekniska
riktlinjer. Ytterligare information finns på www.big-eu.org.
Kontakt för mer info
Bruno Kloubert, MarDirect, Dortmund, kloubert@mardirect.de, tel. +49 231 42786731

