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PERSBERICHT
“GLOBAL, SECURE, CONNECTED”:
KNX IS DANKZIJ DE NIEUWE HUISSTIJL
VOORTAAN NOG MEER AANWEZIG BIJ
ALLE DOELGROEPEN
Volledig vernieuwde corporate identity maakt optimaal
gebruik van de wereldwijd toonaangevende standaarden voor
gebouwautomatisering

BRUSSEL, 25 JUNI 2018 – De bekendste naam op het gebied van intelligente
gebouwautomatisering heeft een make-over gekregen: vanaf nu gaat KNX
wereldwijd verder met een volledig gemoderniseerde corporate identity,
waarbij de KNX-slogan “Global, Secure, Connected” steeds centraal staat.
De wereldwijd toonaangevende en openbare technische standaard voor
gebouwautomatisering spreekt met een nieuwe huisstijl, die o.a. te zien is op
de website (www.knx.org), flyers, klantenmagazine en alle KNX-publicaties, een
nog bredere doelgroep aan.
Smart home steeds belangrijker
“Terwijl het intelligente netwerk van commercieel gebruikte gebouwen allang
vanzelfsprekend is, vindt nu ook in de woningbouw onder het begrip smart home
een duidelijke marktstijging plaats. KNX speelt met het brede aanbodportfolio van
de aangesloten bedrijven ook op deze markt een toonaangevende rol. Daarom
passen wij ons met de nieuwe corporate identity aan de dagelijkse eisen aan
waar onze systeemintegrators, opdrachtgevers, architecten en gebouwplanners
mee te maken hebben, legt Franz Kammerl, president van de KNX Association
uit.
Nog begrijpelijker
De rebranding onderstreept een van de belangrijkste sterke punten van KNX:
de mogelijkheid om het leven van mensen door het vereenvoudigen van een
zeer complexe technologie gemakkelijker te maken. “Minder techniek, meer
begrijpelijkheid” is derhalve het nieuwe motto voor de communicatiestrategie van
KNX, waarmee de publieke standaard het wereldwijd marktleiderschap verder
zal uitbreiden. Zowel de vele voordelen alsook de werking van KNX moeten
met de nieuwe corporate identity toegankelijker en begrijpelijker worden voor
een nog bredere doelgroep, waardoor de waarneming van KNX-gecertificeerde
producten ook verder verbeterd wordt.
KNX als wereldwijd gezicht van gebouwautomatisering
“Global, Secure, Connected: dat zijn de centrale eigenschappen die KNX als
wereldwijd gezicht van de gebouwautomatisering onderscheiden en die door de
nieuwe corporate identity nu nog beter worden overgebracht”, aldus de conclusie
van de KNX-president bij de presentatie van de nieuwe corporate identity.
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KNX per direct met nieuwe corporate identity

Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie de –
wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit
omvat het sturen van gebouwfuncties van onder andere verlichting, zonwering,
verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering,
watercontrole, energiebeheer en slimme energiemeters, telecommunicatie
en consumentenelektronica. KNX is de wereldwijde standaard voor woningen gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijke
ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP,
PL, RF en IP) evenals een volledige serie configuratiemodi (system en easy
mode). KNX is erkend als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN
EN 13321-1) en een internationale standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is
gebaseerd op 27 jaar ervaring in de markt. Meer dan 400 bedrijven wereldwijd uit
verschillende toepassingsgebieden zijn aangesloten bij KNX en bieden bijna 7000
KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. De KNX Association
heeft samenwerkingscontracten met bijna 75.000 installatiebedrijven in 164
landen.
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