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Mitsubishi Electric skal stille ut på EcoPro 2018 

Vil presentere utstillinger som demonstrerer øko-vennlige miljøløsninger for planeten  

 

TOKYO, 22. november 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at 

tilhørende selskaper skal vise frem bærekraftige produkter og grønn teknologi på miljøutstillingen EcoPro 

2018, som finner sted i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight i perioden 6.–8. desember. 

 

Mitsubishi Electrics stand (nr. 5-026, East Hall 5) vil presentere en rekke miljøtiltak iverksatt av Mitsubishi 

Electric, organisert under temaet Mitsubishi Electrics miljøendringer: mønsterpraksis for atomsfæren, jorden 

og vannet (Best Practices for Atmosphere, Earth and Water). Utstillingene vil fokusere på banebrytende 

teknologi og produkter for bruksområder fra boliger til verdensrommet. De vil vise hvordan Mitsubishi 

Electric, som et globalt, ledende grønt selskap, bidrar til en miljøvennlig hverdag og økt bærekraft, blant 

annet gjennom mål for bærekraftig utvikling (SDGs: sustainable development goals). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Soner og hovedutstillinger 

Standen er delt inn i fire soner der ulike produkter og teknologier vil bli presentert, for å oppfordre 

besøkende til å tenke på å arbeide mot en grønnere fremtid sammen med Mitsubishi Electric. 

Verdensrommet 

I sonen Verdensrommet vises eksempler på målinger av klimaendringene og satellitter produsert av 

Mitsubishi Electric for å gjøre slike målinger, inkludert «IBUKI-2» (GOSAT-2) satellitt-2 for observasjon av 

drivhusgasser, «DAICHI-2» (ALOS-2) satellitt-2 for avanserte landobservasjoner og de geostasjonære 

meteorologiske satellittene «Himawari-8/9». 

Atmosfæren 

Denne sonen viser de årlige endringene i mengden CO2 i atmosfæren målt med GOSAT. Andre utstillinger 

presenterer teknologier for smart strømforsyning, grønne klimaanlegg og en banebrytende teknologi for 

luftrensing i rom.  

Jorden 

Denne sonen viser hvordan grøntarealet på planeten minker i henhold til målinger som er gjort med ALOS-2. 

Det presenteres også en gård med el-drift, initiativer for biologisk mangfold ved selskapets anlegg og 

resirkulering av plast som brukes i husholdningsapparater. 

Vannet 

I sonen Vannet vises de detaljerte bevegelsene til en ødeleggende tyfon, som er registrert med Himawari-8. 

Der presenteres også elektrisk drevet vannrensing ved hjelp av en ozongenerator og et system for å forutsi 

skybrudd basert på avansert teknologi for å registrere vanndamp i luften. 

 

Illustrasjon av Mitsubishi Electrics stand 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 


