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Αγορά έξυπνων οικιών: εντυπωσιακή αύξησηνέες ευκαιρίες

Το KNX είναι το πιο δημοφιλές πρωτόκολλο στις Ευρωπαϊκές
αγορές κατέχοντας πάνω από 70% της συνολικής αξίας της
αγοράς.
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Τα BSRIA είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Μελέτης
Αγοράς Έξυπνων Οικιών, τα οποία περιλαμβάνουν έξι εις-βάθος αναφορές από διαφορετικές Ευρωπαϊκές
Αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ην.Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία) καθώς και τη συνοπτική
Πανευρωπαϊκή Αναφορά. Στη σειρά των έξυπνων οικιών BSRIA’s – και για πρώτη φορά στην αγορά –
δίνεται μια σφαιρική επισκόπηση των τεχνολογιών έξυπνων οικιών. Η μελέτη αυτή είναι μία από τις
πρώτες η οποία αναλύει διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες των έξυπνων
οικιών και παράγει αξιόπιστα δεδομένα της αγοράς. Τα BSRIA πραγματοποίησαν την έρευνα με
συνεντεύξεις και ανταλλαγή πληροφοριών με τους κορυφαίους παίκτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς
σε όλη την Ευρώπη.
Παρόλο που η αγορά των έξυπνων οικιών σχετίζεται με εξειδικευμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας, έχει
ακόμα περιθώριο για αύξηση και εξαπλώνεται με εντυπωσιακό ρυθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
BSRIA, το 2011 η Ευρωπαϊκή αγορά των έξυπνων οικιών άγγιξε τα 600 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο
είναι 13% υψηλότερο από την προηγούμενη χρονιά. Περίπου το 70% της αξίας της αγοράς παράγεται
από προϊόντα, και το υπόλοιπο είναι από την εγκατάσταση του συστήματος.
Με ένα μερίδιο της τάξης του 48% της συνολικής Ευρωπαϊκής αγοράς έξυπνων οικιών, η Γερμανία είναι
ο μεγαλύτερος κατασκευαστής και καταναλωτής των έξυπνων οικιακών λύσεων. Αντίστοιχα, οι Γερμανοί
κατασκευαστές οικιακού αυτοματισμού αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών προϊότων έξυπνων
οικιών, με τις ABB, Hager, Gira, και Siemens να είναι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής αγοράς. Γαλλία και
Ην.Βασίλειο, οι επόμενες μεγαλύτερες αγορές, δε μπορούν να καυχηθούν για την ίδια τάξη μεγέθους,
αντιπροσωπεύοντας μόνο το 10% και 8% της Ευρωπαϊκής αγορά αντίστοιχα.
Η αγορά των έξυπνων οικιών είναι πολύ εστιασμένη στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας κατοικιών,
αφού οι επί παραγγελία λύσεις για πολυτελείς ιδιοκτησίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της αγοράς. Η
δεύτερη πιο σημαντική θέση (περίπου 20% της αξίας της αγοράς) είναι οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν εφαρμογές έξυπνων οικιών σε εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία, και
εστιατόρια. Προσιτού μεσαίου-μεγέθους λύσεις κατοικιών δεν είναι ακόμη πολύ συχνές. Ωστόσο, οι
κύριοι κατασκευαστές οικιακού αυτοματισμού έχουν αρχίσει να δίνουν περισσότερη προσοχή
προωθώντας μεσαίου-μεγέθους συστήματα έξυπνων οικιών. Η επιτυχία των μεσαίου-μεγέθους
τυποποιημένων λύσεων είναι, ωστόσο, υψηλά εξαρτώμενη από τη θέση των κατασκευαστών κατοικιών.
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Χάρη στη δέσμευση των κύριων Γερμανών κατασκευαστών και την ενεργή θέση της KNX Association,
το KNX έχει καθιερωθεί ως το πιο δημοφιλές πρωτόκολλο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές.
Επίσης, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη τεχνολογική ακεραιότητα του κλάδου. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των BSRIA, το 2011 το μερίδιο των βασισμένων στο ΚΝΧ λύσεων, υπερέβη το 70%
της συνολικής αξίας της αγοράς. Τα τελευταία τρία χρόνια, το μερίδιο του KNX αυξάνεται κατά περίπου
τρια τοις εκατό, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη σημασία του KNX σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη
και στο Ην.Βασίλειο, το οποίο είναι μια πιο κλειστή αγορά συγκρινόμενη με την ηπειρωτική ευρώπη, το
μερίδιο του KNX είναι προοδευτικά αυξανόμενο, έχοντας υπερβεί το ένα τρίτο κατά το τέλος του 2011.
Η άνεση και η ευκολία θα είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της ζήτησης, με τα νοικοκυριά ηψηλού
εισοδήματος και τους εμπορικούς πελάτες να παραμένουν οι κύριοι πελάτες σε αυτόν τον τομέα,
παράγοντας σταθερή ζήτηση. Μεσοπρόθεσμα, όμως, αναμένουμε ότι η αγορά θα κινηθεί προς τις
απλούστερες και λιγότερο δαπανηρές μεσαίες λύσεις (σενάριο βασικού φωτισμού – έλεγχοι
θερμοκρασιών – περσίδες). Οι λύσεις των οικιών που παρέχουν ιδιαίτερη βοήθεια, είναι άλλος ένας
τομέας ενδιαφέρουσων ευκαιριών που τείνει να διευρυνθεί στο μέλλον.
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε:- Tim Page at tim.page@bsria.co.uk ή στο
01344 465629
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