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Światowi liderzy rynku i globalne 
zapotrzebowanie na technologię 
bezpieczeństwa podczas targów Light + 
Building
Light + Building 8 - 13 marca 2020

Instalacje bezpieczeństwa stają się coraz ważniejsze - i to na 
całym świecie. Aby osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, 
ludzie, instytucje i budynki muszą stale spełniać nowe standardy. 
Właśnie „Connected Security” (Bezpieczeństwo połączone) 
będzie  centralnym punktem targów „Light + Building” w 2020 r. 
Platforma Intersec Building, formuła kongresu i specjalny 
przewodnik zapewnią okazje do dyskusji, pozyskiwania informacji 
i odnalezienia się na targach. 

Nie dalej jak wczoraj grube drzwi, okna zamykane na zamki i stalowe 
sejfy były najwyższym standardem bezpieczeństwa. Dzisiaj to już nie 
wystarczy.Przede wszystkim dlatego, że to, co wymaga ochrony, nie 
jest już tylko przedmiotami materialnymi. Sieci i strumienie danych są 
niematerialne, ale w wielu przypadkach mają nieocenioną wartość. 
Szczególnie przy próbie obliczenia maksymalnych kosztów strat staje 
się jasne, że systemy bezpieczeństwa będą musiały w przyszłości 
obejmować również strategie jeszcze ściślejszej ochrony infrastruktury 
cyfrowej.

Racja bytu infrastruktury cyfrowej zależy od połączonych środków bezpieczeństwa. 
Wiodące międzynarodowe targi techniki oświetleniowej i technologii usług 
budowlanych uczyniły je tematem swojego przewodnika, specjalnych promocji i 
wystaw. Źródło zdjęć: Messe Frankfurt / Pietro Sutera

http://www.paperworldchina.com/


Co więcej, ochrona cyfrowa oznacza o wiele więcej niż tylko 
bezpieczeństwo zer i jedynek. Nadzór, kontrola dostępu i ochrona 
danych są równie ważne. Szczególnie wtedy, gdy technologiczne 
instalacje zabezpieczające są powiązane ze sobą i z całą technologią 
usług budowlanych.W rezultacie technologia bezpieczeństwa 
elektronicznego stała się integralnym elementem inteligentnych 
domów i budynków.

Im lepiej współdziałają wszystkie komponenty systemu 
bezpieczeństwa, tym większa jest ich efektywność. To samo dotyczy 
połączenia technologii bezpieczeństwa z innymi technicznymi 
instalacjami budowlanymi. Interfejsy, standardy, planowanie i integracja 
to zatem kluczowe czynniki. Eksperci w tej dziedzinie znajdą wspólną 
płaszczyznę na tych największych na świecie targach infrastruktury 
elektroinstalacyjnej.

Jako główny przedmiot troski sektora i użytkowników, „Connected 
Security” zajmie czołowe miejsce wśród tematów poruszanych w sekcji 
„Connecting”. Specjalny przewodnik zapewni zwiedzającym łatwe 
znalezienie drogi do produktów i usług związanych
z bezpieczeństwem. Będzie on zawierał nie tylko listę wszystkich 
dostawców technologii bezpieczeństwa ze szczegółami, gdzie można 
ich znaleźć na targach, ale także opisy i terminy istotnych wydarzeń
i promocji. „Połączone bezpieczeństwo to integralna część 
infrastruktury technicznej budynku. Dlatego też znalazła się w portfolio 
produktów wielu wystawców, których można odwiedzić we wszystkich 
obszarach podczas Light + Building. Asortyment produktów, usług
i know-how technologii bezpieczeństwa będzie jednak skupiony w kilku 
specjalnych miejscach” – mówi Iris Jeglitza-Moshage, starsza 
wiceprezes Messe Frankfurt. W tym miejscu nawiązuje ona m.in. do 
interesującego tematu „Emergency lighting” (Oświetlenie awaryjne)
w sali 8.0, czy też do międzynarodowej platformy połączonych 
technologii bezpieczeństwa w sali 9.1 - Intersec Building.

W ramach Light + Building firma Intersec Building, wraz
z międzynarodowymi liderami na rynku bezpieczeństwa, takimi jak 
ABUS, Gretsch-Unitas, Hikvision i Mobotix, wypełni luki pomiędzy 
wiedzą teoretyczną a praktyką. Ponadto w wielu innych salach
Light + Building będzie można znaleźć przykłady zintegrowanych 
technologii bezpieczeństwa.
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„Połączone systemy bezpieczeństwa są integralną 
częścią infrastruktury technicznej budynku”
Iris Jeglitza-Moshage, starsza wiceprezes Messe 
Frankfurt

http://www.paperworldchina.com/
http://www.messefrankfurt.com/


Karsten Nölling, przewodniczący wyższej kadry kierowniczej w KIWI - 
inny wystawca z branży technologii systemów bezpieczeństwa - 
podkreśla znaczenie tego segmentu produktów: „Jeśli chodzi
o bezpieczeństwo, wszyscy jesteśmy na samym początku drogi.
Istnieje wiele dobrych systemów, ale w większości przypadków zostały 
one zaprojektowane jako rozwiązania do indywidualnych zastosowań. 
Dotyczy to zarówno systemów alarmowych, jak i elektronicznych 
systemów zamykania. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy 
świadkami rosnących powiązań między systemami w tym obszarze - 
szczególnie w sytuacjach, w których uczestniczy kilku dostawców. 
Intersec Building wcześnie zauważył trend połączonych produktów
i procesów. Dlatego systematycznie rozszerzamy zakres działalności.”

Konferencja w sali 9.1 to centralne źródło informacji o tej szczególnej 
grupie produktów.Skupi się ona na połączonych technologiach 
bezpieczeństwa w automatyzacji budynków. Na ostatnim ISH, w 2019 
roku, już czwarta z kolei konferencja z serii trwała całe dwa dni, 
wypełnione wykładami eksperckimi i profesjonalnymi dyskusjami.
Łącznie 320 uczestników z sektora planowania i instalacji, a także 
operatorów połączonych instalacji bezpieczeństwa, skorzystało z okazji 
do zebrania informacji i przedyskutowania ich z innymi 
profesjonalistami, w tym producentami, deweloperami i badaczami.
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Komunikaty prasowe i zdjęcia:
www.light-building.com/press
www.intersec-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/presse

W internecie:
Twitter:@IntersecFFM
www.light-building.com/facebook
www.light-building.com/twitter
www.light-building.com/youtube
www.light-building.com/linkedin

Light + Building, wraz z Intersec Building, odbędzie się w dniach 
8-13 marca 2020 r. we Frankfurcie nad Menem.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań to rdzeń Light + Building. 
Widać to wyraźnie m.in. w segmencie technologii bezpieczeństwa oraz
w międzynarodowej platformie połączonych technologii bezpieczeństwa Intersec 
Building. Źródło zdjęć: Messe Frankfurt / Jens Liebchen
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Informacja uzupełniająca: 

Messe Frankfurt jest wiodącym na świecie niemieckim organizatorem targów z 

wartością sprzedaży około 450 milionów euro w 2010 r i ponad 1,770 pracownikami 

na całym świecie. Grupa Messe Frankfurt dysponuje siecią 28 filii oraz 52 

międzynarodowymi partnerami ds.. sprzedaży, co umożliwia łatwy dostęp klientów 

ze 150 krajów. Imprezy targowe pod patronatem „made by Messe Frankfurt” 

odbywają się w ponad 30 miejscach dookoła świata. W 2010 roku Messe Frankfurt 

zorganizowało 88 imprez targowych, przy czym ponad połowa odbyła się poza 

Frankfurtem. Tereny Messe Frankfurt, które liczą 578 000 metrów kw. składają się z 

10 hal oraz Centrum Kongresowego. Firma jest przedsiębiorstwem państwowym, 

przy czym 60% udziałów należy do miasta Frankfurt a 40 % do landu Hesia. Więcej 

informacji dostępne jest na stronie www.messefrankfurt.com 

* dane (2010 rok)
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