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Mitsubishi Electric skal foreta testing av «dynamiske skilt»  

og sikter mot internasjonal standardisering  

 

TOKYO, 26. august 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

foreta en formell testing av sine «dynamiske skilt», en ny teknologi som gjør det mulig å projisere animerte 

bilder som retningsanvisninger og varsler på gulvene i offentlige anlegg og andre bygninger. Arenaen for 

testingen, som tar sikte på å fremme den internasjonale standardiseringen av symbolene som brukes i 

dynamiske skilt, samt deres bruk, blir Musashino Forest Sport Plaza i Chofu by i Tokyo. Testingen vil bli 

gjennomført under den internasjonale rullestolbasketballkonkurransen for menn, «Mitsubishi Electric 

WORLD CHALLENGE CUP 2019» som arrangeres der fra 29. august til 1. september 2019.  

 

Testingen vil bli gjennomført som en del av initiativet «International Standardization of Dynamic Sign», et 

felles foretagende av National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) og 

Mitsubishi Electric, en del av et prosjekt bestilt av Økonomi-, handels- og industridepartementet til Japanese 

Standards Association.  

 

Bruk av dynamiske skilt vil gjøre det enklere og mer praktisk for besøkende å finne veien på store anlegg. 

Mitsubishi Electric tar dermed sikte på å bidra til å virkeliggjøre et samfunn hvor alle får like enkel tilgang, 

samt til å oppnå FNs bærekraftsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Bakgrunn 

Selv om animerte dynamiske skilt allerede har blitt tatt i bruk i Japan og i andre land, er det for øyeblikket 

ingen allment aksepterte standarder som regulerer synlighet eller symbolene som brukes. Denne testingen, et 

japanskledet globalt initiativ, utgjør det første forsøket på å standardisere bruksområdene og anvendelsen.  

 

Internasjonal standardisering 

Mitsubishi Electric har allerede gjennomført testinger av dynamiske skilt på offentlige anlegg som 

togstasjoner og ved sportsarrangementer. Selskapets analyse av data som disse testingene gav, bekreftet at 

det er en effektiv løsning på problemene med synlighet og upraktiskhet som man står overfor i slike anlegg, 

og øker brukervennligheten betraktelig. 

 

Ved hjelp av de innsamlede dataene har Mitsubishi Electric definert kriterier, inkludert synlighet og 

utformingen av spesifikke symboler, og foreslår i samarbeid med AIST globalt standardiserte formater for 

disse til International Organization for Standardization (ISO). Som en del av kravene for denne 

standardiseringen skal selskapet foreta testinger av dynamiske skilt som tilbyr veiledning til arenaseter og til 

heiser, som bruker innhold i samsvar med de foreslåtte standardene. 

 

Ved hjelp av disse utprøvingene og relaterte aktiviteter ønsker Mitsubishi Electric  å bidra til anlegg som gir 

enkel tilgang til alle mennesker, og håper mer generelt å fremme fordelene med dynamiske skilt til 

samfunnet i sin helhet. 

 

Neste trinn 

Basert på resultatene av prøveperioden vil Mitsubishi Electric kontrollere kriterier og design for dynamiske 

skilt som vil være lett å forstå for de eldre og for rullestolbrukere, blant andre, og for alle nasjonaliteter. 

Selskapet vil også be om tilbakemeldinger på disse kriteriene fra Japan og fra andre land. 

 

Patenter 

Teknologien som er kunngjort i denne pressemeldingen, har to patenter i Japan og åtte utenfor Japan. 

Teknologiene som er kunngjort i denne pressemeldingen, har tre patentanmeldelser i Japan og 12 utenfor 

Japan. 

 

 

Eksempel på dynamisk skilt Bilde av testinger  
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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 inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2019 

 


