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PERSBERICHT
KNX IN 2019 OPNIEUW OP SCHEMA
VOOR SUCCES: SECTORKOPPELING EN
IOT IN FOCUS!
De grootste KNX-productgroei en de hoogste omzet van ETSlicenties sinds de oprichting van de vereniging

BRUSSEL, 28 JANUARI 2019 – De toenemende populariteit van het Internet
of Things (IoT) zorgde vorig jaar voor nieuwe records voor KNX, ‘s werelds
toonaangevende standaard voor intelligente gebouwnetwerken. In 2018 behield
de KNX-standaard, die nu door meer dan 470 vooraanstaande technologiegroepen
uit 44 landen en bijna 80.000 gecertificeerde partnerbedrijven in 190 landen
wordt ondersteund, zijn leidende positie in de sector van Smart Building. Binnen
een jaar steeg het aantal door KNX gecertificeerde producten van 7.000 tot
8.000 - meer dan ooit tevoren sinds de oprichting van de gemeenschap in 1990.
Bovendien bereikte het aantal verkochte ETS-licenties nieuwe records in de
maandelijkse vergelijking met voorgaande jaren. Marktanalyses tonen regelmatig
aanzienlijke marktaandelen van meer dan 50% voor de standaard in belangrijke
markten. Zelfs in de belangrijkste groeimarkt China heeft KNX dit objectief
onlangs benaderd met 42% meer. Intussen zijn meer dan 300 miljoen door KNX
gecertificeerde producten in gebruik in verschillende projecten wereldwijd.
Een blik op toekomstige thema’s
“Als toekomstige standaard zal KNX ongetwijfeld in 2019 het leidende systeem
op de wereldmarkt zijn, waarbij we de toekomstige thema’s van sectorkoppeling
en IoT nog sterker zullen aanpakken”, legt Franz Kammerl, president van de
KNX Association, uit. Vandaag zijn IP en digitalisering reeds doordrongen in alle
aspecten van het leven. KNX is hier toonaangevend en biedt KNX IoT-fabrikanten
en systeemintegrators een belangrijke technologie en knowhow voor de nieuwste
IoT-ontwikkelingen. Dit heeft ons in staat gesteld om onze applicatieportfolio
aanzienlijk uit te breiden met thema’s als energiebeheer, mobiliteit, hernieuwbare
energie, energieopslag, Smart Metering en Smart Grid.
ETS blijft populair
Bovendien bereikte het aantal verkochte ETS-licenties nieuwe records in de
maandelijkse vergelijking met voorgaande jaren in in totaal 140 landen. De
sterkste marktontwikkelingen werden gemeld door de partnerbedrijven in Italië,
Groot-Brittannië, Zwitserland en ook in China en India. Tegelijkertijd is het aantal
door KNX gecertificeerde trainingscentra enorm gestegen tot 460. Dit verklaart
het hoge aantal van bijna 80.000 KNX-partners in 190 landen. Het aanbod van
licenties voor leerlingen en studenten blijft enorm populair. De eCampus onlinetraining breekt echte records met gemiddeld 2000 nieuwe klanten per maand.
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PERSBERICHT
Fabrikanten profiteren van de positieve trend
Sinds de geboorte van KNX in 1990 zijn het absolute respect voor de
compatibiliteit van alle producten, een restrictief certificeringsproces, een
welomschreven interworking en een consistent, neutraal hulpmiddel de norm.
Deze kwaliteitsvoordelen komen ook tot uiting in de KNX-omzet van de
aangesloten bedrijven. Op de relevante markten steeg de omzet in sommige
gevallen met meer dan 60% in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit is
een duidelijk bewijs dat standaardisatie in toenemende mate een belangrijke
rol speelt in de beslissingen van investeerders. Met de internationale (ISO/
IEC), de Europese (CEN, CENELEC), de Noord-Amerikaanse (ANSI, ASHRAE),
de Chinese standaard (GB/T 20965) en sinds 2018 de nationale standaard in
Australië/Nieuw-Zeeland, kan KNX de beslissing van de investeerder wereldwijd
overtuigen.
Enquête bevestigt de positieve trend
De zojuist genoemde feiten en cijfers bevestigen de resultaten van een panEuropees onderzoek door BSRIA, volgens hetwelk KNX het meest populaire
protocol was in de meeste Europese markten. De norm draagt bij aan technische
standaardisatie in de sector. BSRIA schat dat het aandeel op KNX gebaseerde
oplossingen gemiddeld 50% is. Dit weerspiegelt het groeiende belang van KNX
in Europa. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, waar de markt wordt gedomineerd
door speciale oplossingen in vergelijking met het Europese vasteland, is het
marktaandeel van KNX al gestegen tot 27%.
De toekomstige ontwikkeling stevig onder controle
Na de zeer positieve impulsen van de ontwikkelingen in 2018, zoals de beveiligde
transmissie met KNX Secure, de eenvoudige inbedrijfstelling met ETS Inside en
de zeer sterke uitbreiding van de KNX Funk (KNX RF)-productportfolio’s, is KNX
goed voorbereid op het volgende jaar van zijn succes -verhaal. Als toekomstige
norm zet KNX ook nieuwe normen in energiebeheer. Sectoren zoals mobiliteit,
elektriciteit, hernieuwbare energie, energieopslag en warmtevoorziening
combineren KNX IoT als onderdeel van sectorale interconnectie en bieden een
holistische benadering voor het verhogen van de energie-efficiëntie in de Smart
City.
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Franz Kammerl, president van de KNX Association
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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 28 jaar ervaring in de markt. Meer dan 470 bedrijven wereldwijd uit
verschillende toepassingsgebieden zijn aangesloten bij KNX en bieden bijna 8.000
KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. De KNX Association
heeft samenwerkingscontracten met bijna 80.000 installatiebedrijven in 190
landen.
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