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PERSBERICHT
#KNXis30: DERTIG JAAR INNOVATIES
KNX Association heeft zijn 30ste verjaardag gevierd met
maandelijkse sociale media-activiteiten, een digitale vakbeurs
en een 10 uur durende online streamingmarathon

BRUSSEL, 10 DECEMBER 2020 – Dertig jaar innovatie, dertig jaar succes:
al meer dan drie decennia geeft KNX vorm aan de sector woning- en
gebouwautomatisering over de hele wereld. Vanaf het begin in 1990 hebben
talloze prestaties en mijlpalen van KNX de leidende wereldwijde technische
standaard gemaakt voor slimme huizen en gebouwen en ook een sterke
beweging voor slimmer leven en werken. Er zijn dus veel redenen om de 30ste
verjaardag van KNX dit jaar groots te vieren.
KNX-gemeenschap verenigd: succesvolle #KNXis30-vieringen
De hele KNX-gemeenschap kwam de afgelopen maanden samen in tal van
evenementen - van activiteiten op sociale media, wedstrijden en de digitale
vakbeurs KNXperience, tot de speciale viering van de 30ste verjaardag van
KNX met een 10 uur durende online streamingmarathon - om KNX een “ fijne
verjaardag” te wensen. Meer dan 20 ondersteunende nationale KNX-groepen en
duizenden deelnemers uit meer dan 50 landen met meer dan 1.000 bijdragen,
300 verhalen op sociale media en 3 uur extra videomateriaal gaven leven aan de
succesvolle #KNXis30-evenementenserie - de grootste in de geschiedenis van
KNX.
30 jaar KNX betekent 30 jaar innovatie!
Al dertig jaar lang is KNX bekend en geliefd om zijn betrouwbaarheid, eenvoud
en de omvang van zijn functies: als leverancier-onafhankelijke standaard kan het
worden toegevoegd, uitgebreid, geüpgraded, bijgewerkt, gemengd met nieuwe
en oude producten en technologieën. De nieuwe projecten die KNX op het
punt staat te lanceren, zullen deze toonaangevende technologie nog een extra
voorsprong geven op de concurrentie. KNX IoT zal bewegen naar een sterkere
compatibiliteit met de IoT-wereld. En het energiebeheer van KNX zal de controle
en integratie van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken om de CO2voetafdruk te verkleinen.
Voor een slimmere en duurzamere wereld
“KNX heeft huizen, gebouwen, hele steden en zelfs de wereld slimmer gemaakt.
En dit betekent efficiënter en duurzamer. KNX blijft een toekomstgerichte
technologie met geweldige doorgroeikansen naar nieuwe gebieden om mensen
nog meer automatisering aan te bieden in hun huizen, gebouwen en steden.
Uiteindelijk gaat het om het creëren van een eenvoudige gebruikerservaring
terwijl de elektriciteitsrekening, de ecologische voetafdruk en de complexiteit
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PERSBERICHT
worden beperkt. Ongeacht de leeftijd zal uw KNX-systeem dus altijd state-ofthe-art zijn! ”, zegt Franz Kammerl, president van de KNX Association.
Ga voor meer informatie
https://knxis30.knx.org
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Foto
KNX viert zijn 30ste verjaardag

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 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.
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