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Johnson Controls,  światowy lider w dziedzinie systemów i usług podnoszących efektywność
energetyczną budynków zarówno w zakresie HVAC jak i automatyki budynkowej, serdecznie
zaprasza na „Forum Wentylacji i Salon Klimatyzacji”- jedno z najbardziej prestiżowych
wydarzeń branży HVAC w Polsce, które odbędzie się w dniach 5-6 marca w Warszawie.
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Wysokosprawny agregat wody lodowej YMC2 zgłoszony do tegorocznego konkursu na
Najciekawszy Produkt targów (źródło: Johnson Controls)

  

  

Dziś trudno wyobrazić sobie efektywne energetycznie instalacje HVAC bez nowoczesnej
automatyki budynkowej, dlatego na stoisku Johnson Controls będzie można poszerzyć wiedzę
zarówno z zakresu nowoczesnych systemów HVAC jak i  systemu BMS oraz dowiedzieć się, co
czeka nas w tym zakresie w niedalekiej przyszłości.

  

Odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia symulacji działania sterowników systemu BMS
zarządzających instalacją klimatyzacji, klimakonwektorami i centralami klimatyzacyjnymi.
Inżynierowie Johnson Controls będą odpowiadać na pytania dotyczące instalacji budynkowych
oraz możliwości podnoszenia efektywności energetycznej na każdym etapie procesu
budowlanego. Johnson Controls zaprasza na stoisko nr 100.

  

  

O firmie Johnson Controls – Building Efficiency
Firma Johnson Controls dostarcza urządzenia, usługi, serwis techniczny oraz rozwiązania,
które podnoszą efektywność energetyczną i obniżają koszty eksploatacji budynków dla ponad
miliona klientów na całym świecie. Prowadząc działalność w ponad 150 krajach na całym
świecie, Johnson Controls jest czołowym dostawcą sprzętu, systemów kontroli oraz usług w
zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, a także systemów zabezpieczeń
budynków. Firma jest zaangażowana w ponad 500 projektów dotyczących energii odnawialnej,
w których stosowane są technologie wykorzystania energii słonecznej, geotermalnej oraz
wiatru. Jej rozwiązania obniżyły emisję dwutlenku węgla o 16 mln ton, a od roku 2000
przyniosły oszczędności rzędu 19 mld USD. Wiele największych światowych firm powierzyło
firmie Johnson Controls zarządzanie swoimi obiektami o charakterze komercyjnym o łącznej
powierzchni ok. 140 mln metrów kwadratowych.
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O firmie Johnson Controls
Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie różnych technologii świadczący usługi dla
klientów w ponad 150 krajach. 168 000 pracowników firmy tworzy wysokiej jakości produkty,
usługi i rozwiązania w zakresie optymalizacji wydajności energetycznej budynków, opracowuje
ołowiowo-kwasowe akumulatory samochodowe oraz nowoczesne akumulatory do pojazdów o
napędzie hybrydowym i elektrycznym, a także systemy wnętrz samochodowych.
Zaangażowanie firmy Johnson Controls w zrównoważony rozwój sięga jej początków, czyli roku
1885, kiedy założyciel firmy wynalazł pierwszy elektryczny termostat pokojowy. Firmie Johnson
Controls zależy na zadowoleniu udziałowców i wspieraniu klientów w odniesieniu sukcesu,
czego wyrazem są jej strategie rozwoju i zwiększanie udziału w rynku. W roku 2013 firma
Johnson Controls znalazła się na 14-tym miejscu w dorocznym rankingu stu najbardziej
odpowiedzialnych społecznie firm ("100 Best Corporate Citizens") Magazynu Corporate
Responsibility Magazine.

  

  

www.johnsoncontrols.pl
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