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Sikkerhedsinstallationer bliver stadig vigtigere – over hele verden. 

For at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, må enkeltpersoner, 

institutioner og bygninger konstant leve op til nye standarder. Og i 

2020 vil Light + Building gøre ”Connected Security” til et centralt 

emne på denne fagmesse. Intersec Building-tribunen, er et 

kongresformat, hvor særligt interesserede kan diskutere, udveksle 

information og få orientering. 

Det er ikke længe siden at ekstra tykke døre, sikringsbeslag på 

vinduerne og pengeskabe med stålvægge var den gængse 

sikkerhedsstandard. I dag er det slet ikke nok. Ikke mindst og især fordi 

de ting der skal beskyttes, ikke længere bare er fysiske ting. Netværk og 

data er ikke-materielle ting, der i mange tilfælde er af uvurderlig værdi. 

Specielt når man forsøger at beregne maksimumomkostningerne ved 

tab, bliver det klart at sikkerhedssystemerne fremover også skal omfatte 

strategier til at beskytte den digitale infrastruktur endnu bedre. 

Digital sikkerhed er i øvrigt en hel del mere end blot sikkerhed for 

et-taller og nuller. Overvågning, adgangskontrol og databeskyttelse er 

lige så vigtigt. Specielt når teknologiske sikkerhedsinstallationer er koblet 

med hinanden og med andre bygningsteknologiprodukter. Som et 

resultat af det er elektronisk sikkerhedsteknologi blevet en integreret 

komponent af ”smart home” og ”smart building.” 

Digital infrastruktur er afhængig af de samlede sikkerhedsforanstaltninger. Den førende internationale 
fagmesse for belysning og bygningsteknologi dedikerer en guide, specialfremstød og udstillingsplads 
udelukkende til dette emne. Kilde: Messe Frankfurt / Pietro Sutera
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”Sammmenkædede sikkerhedssystemer er integrerede 

komponenter i den tekniske bygningsinfrastruktur.” 

Iris Jeglitza-Moshage, Senior Vice President at Messe Frankfurt 

Jo bedre alle sikkerhedskomponenterne samarbejder, des mere effektive 

er de.  Det samme er sandt for sammenkoblingen af sikkerhedsteknologi 

med andre tekniske bygningsinstallationer. Grænseflader, standarder, 

planlægning og integration er derfor afgørende faktorer. Eksperter på 

området vil finde fælles fodslag om dette på verdens største fagmesse 

for elektrisk bygningsinfrastruktur. 

Som en central problemstilling for denne sektor og for brugerne, vil 

”Connected Security” optage en fremtrædende plads blandt 

hovedemnerne under overskriften ”Connecting.” En særlig guide sikrer at 

besøgende kan finde vej til produkter og ydelser, der relaterer specielt til 

sikkerhed. Det omfatter ikke alene en oversigt over alle leverandører af 

sikkerhedsteknologi med information om, hvor de kan findes på messen, 

det omfatter også beskrivelser og tidspunkter for events og kampagner. 

”Sammenkoblet sikkerhed er en integreret komponent af teknisk 

bygningsinfrastruktur. Og det er endnu en grund til, at det er med i 

produktporteføljen hos en lang række udstillere på alle områder på Light 

+ Building. Samtidigt har vi samlet udbuddet af sikkerhedsprodukter, -

ydelser og know-how på få specielle hot spots,” siger Iris Jeglitza-

Moshage, som er Senior Vice President for Messe Frankfurt. Med dette 

henviser hun for eksempel til specialtemaet ”Emergency Lighting” i hal 

8.0 eller til den internationale scene for sammenkædet 

sikkerhedsteknologi i hal 9.0 – i Intersec Building 

Som en del af Light + Building, vil Intersec bygningen med de førende 

leverandører til sikkerhedsmarkedet, som ABUS, Gretsch-Unitas, 

Hikvision and Mobotix bygge bro mellem teoretisk viden og praksis. Der 

vil desuden være adskillige eksempler på integreret sikkerhedsteknologi 

i mange af de andre haller på Light + Building. 

Kombinationen af teoretisk viden og praktisk anvendelse er en realitet på Light + Building. Det er helt 
tydeligt i sikkerhedsteknologi produktsegmentet, blandt andet på den internationale scene for 
sammenhængende sikkerhedsteknologi, Interesses Building 
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Karsten Nölling, Chef for Senior Management Teamet hos KIWI – en 

anden udstiller af teknologiske sikkerhedssystemer – understreger 

vigtigheden af dette segment: ”Når det drejer sig om sammenhængende 

sikkerhed, er vi stadig kun ved begyndelsen. Der er mange gode 

systemer, men de er for de flestes vedkommende, designede som 

enkeltstående løsninger til individuelle systemer. Det omfatter såvel 

alarmsystemer som elektroniske låsesystemer. Vi kommer til at se en 

stigende sammenkædning af systemer på dette område i løbet af de 

kommende få år – navnlig i situationer, hvor flere leverandører er 

involveret. Intersec Building samler den nye trend om sammenkædede 

produkter og processer på et tidligt tidspunkt og udvider hele tiden 

dækningen.” 

Konferencen i Hal 9.1 fungerer som en central grænseflade for 

information om produktgrupper af særlig interesse. Den vil fokusere på 

sammenkædet sikkerhedsteknologi i bygningsautomatisering. På den 

seneste ISH, på 2019-konferencen, der var den fjerde i rækken, var der 

to fuldpakkede konferencedage med ekspertforedrag og professionelle 

diskussioner. I alt deltog 320 personer fra planlægnings- og 

installationsbranchen samt operatører af sikkerhedsinstallationer. De 

havde stor glæde af muligheden for at samle information og diskutere 

med kolleger, producenter, udviklere og forskere. 

+++ Light + Building, sammen med Intersec Building, finder sted fra 8. til 

13 marts 2020 in Frankfurt am Main. +++ 

Pressemeddelser og pressefotos: 

www.light-building.com/press 

www.intersec-building.com/press 

På sociale medier: 
Twitter: @IntersecFFM  

www.light-building.com/facebook

www.light-building.com/twitter

www.light-building.com/youtube

www.light-building.com/linkedin 

Background information on Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt is the world’s largest trade fair, congress and event organiser with its own 

exhibition grounds. With over 2,500* employees at 30 locations, the company generates 

annual sales of around €715* million. Thanks to its far-reaching ties with the relevant sectors 

and to its international sales network, the Group looks after the business interests of its 

customers effectively. A comprehensive range of services – both onsite and online – ensures 

that customers worldwide enjoy consistently high quality and flexibility when planning, 

organising and running their events. The wide range of services includes renting exhibition 

grounds, trade fair construction and marketing, personnel and food services. 

With its headquarters in Frankfurt am Main, the company is owned by the City of Frankfurt (60 

percent) and the State of Hesse (40 percent).  

Further information is available at: www.messefrankfurt.com 

* provisional figures 2018 
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