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KNX VERWELKOMT SONY ALS 500STE
LID: PARTNERSCHAP BENADRUKT DE
GROEIENDE POPULARITEIT VAN KNX IOT
Sony-oplossingen op basis van KNX dragen bij aan het nieuwe tijdperk
van KNX-oplossingen aangestuurd door KNX IoT en "Services with
KNX"

BRUSSEL, 5 NOVEMBER 2020 – KNX, de wereldwijde standaard voor woning- en
gebouwoplossingen, versterkt de internationalisering van deze toonaangevende
technologie nu Sony toetreedt tot de KNX-gemeenschap. KNX staat bekend om zijn
hoge mate van interoperabiliteit tussen producten van verschillende fabrikanten en
verschillende toepassingsdomeinen, en verwelkomt Sony met trots als het 500ste lid.
Dankzij de groeiende populariteit van KNX IoT en "Services met KNX", begint een nieuw
tijdperk voor KNX, met de uitbreiding van het KNX-ecosysteem naar nieuwe dimensies
met nieuwe mogelijkheden. En steeds meer techbedrijven willen er deel van uitmaken.
Sony:
"We
zien
KNX-technologie
als
een
sleutelpartner
voor
gebouwautomatisering"
Sony's TEOS Corporate Solutions is onlangs uitgebreid met nieuwe functies voor
gebouwbeheer, zoals verwarmingsregeling en automatisering. "Ons doel is om de
functionaliteit en het vastleggen van gegevens van werkplekapparaten uit te breiden
naar breder gebouwbeheer en om onze klanten unieke oplossingen te bieden door AV-,
IT- en bouwprotocollen te combineren. We zien KNX-technologie hier als een
sleutelpartner voor gebouwautomatisering. Het was dus een belangrijke stap voor ons
om KNX-lid te worden ”, zegt Nicolas Berg, Hoofd Marketing bij Sony Professional
Solutions. Door het KNX-lidmaatschap zullen Sony en haar klanten profiteren van de
betrouwbaarheid en het vertrouwen van de samenwerking met de toonaangevende
vereniging voor gebouwbeheer. Nicolas Berg: "We kunnen onze reputatie opbouwen en
onze propositieontwikkeling bevorderen om meer waarde te bieden aan organisaties
waarmee we samenwerken."
KNX IoT: ultramoderne technologie in combinatie met uitstekende producten
De toetreding van het 500ste lid is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van KNX.
Alleen al in het afgelopen decennium is het aantal KNX-leden meer dan verdubbeld. "We
zijn erg trots om Sony aan boord te hebben en om te zien dat de wereldwijde KNXgemeenschap constant groeit. Met KNX IoT als ultramoderne technologie en met de
innovatieve geest van belangrijke fabrikanten zoals Sony en hun uitstekende producten
en oplossingen voor huizen en gebouwen zullen we samen de toekomst van het internet
der dingen vormgeven", aldus KNX-president Franz Kammerl.
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Over Sony Professional Solutions
Sony Professional Solutions is onderdeel van Sony Corporation en is opgericht om
experts te helpen hun visie daadwerkelijk te bereiken door de ongelooflijke kracht van
beelden te ontketenen. Met een winnende combinatie van innovatieve technologie en
branchekennis werkt Sony samen met bedrijven in een breed scala van sectoren,
waaronder media, sport, gezondheidszorg, kantoren, onderwijs en theater, om
toonaangevende en transformationele klantoplossingen te leveren. Met meer dan 40 jaar
ervaring en een vertrouwd netwerk van gevestigde technologiepartners biedt het brede
Sony-portfolio van kennis, producten en dienstenproposities echte waarde voor bedrijven
en het informeert, onderwijst en inspireert hun klanten.
Ga voor meer informatie naar http://pro.sony.eu/
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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 woning- en 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 EN ISO 22510) en een internationale standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze
standaard is gebaseerd op 30 jaar ervaring in de markt. Meer dan 500 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 100.000 installatiebedrijven in 190
landen.

