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Smart Home markt: een indrukwekkende
groei, nieuwe kansen
KNX is het meest populaire protocol op de Europese
markten met meer dan 70% van de totale marktwaarde.
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BSRIA zijn verheugd de resultaten van hun Europese Smart Home Market Study, die zes diepgaande
verslagen over de verschillende Europese markten omvat (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Nederland, België en Noorwegen) en het samenvattende pan-Europees rapport te presenteren. In de smart
home-serie van BSRIA - voor het eerst op de markt - wordt een omvattend overzicht van Smart Home
technologieën gegeven. Deze studie is een van de eerste om alle beschikbare kennis uitgebreid te
analyseren op het vlak van Smart Home- technologie en betrouwbare marktgegevens te genereren. Voor
hun onderzoek heeft BSRIA gezorgd voor interviews en informatie-uitwisseling van alle voornaamste
spelers en belanghebbenden in heel Europa
Hoewel de Smart Home markt nauw samenhangt met high-end niche-oplossingen, heeft deze nog steeds
ruimte voor groei en breidt het zich uit op een indrukwekkend tempo. Volgens BSRIA schattingen
bereikte de Europese smart home markt een waarde van 600 miljoen euro in 2011, dat is 13% hoger dan
in het voorgaande jaar. Ongeveer 70% van de marktwaarde wordt gegenereerd door producten, terwijl de
rest naar systeemintegratie gaat.
Duitsland is met een marktaandeel van 48% van de totale Europese Smart Home marktwaarde, de grootste
producent en consument van Smart Home oplossingen. Hiermee overeenkomstig zorgen Duitse
domoticafabrikanten voor 70% van het totaal aan Smart Home producten, met ABB, Hager, Gira, en
Siemens als pan-Europese marktleiders. Frankrijk en het VK, de volgende grootste markten, kunnen niet
aan hetzelfde niveau komen , met voor slechts 10% en 8% van de Europese marktaandeel.
De Smart Home markt is sterk geconcentreerd in het high-end woningsegment, op maat gemaakte
oplossingen voor luxewoningen zijn goed voor twee derde van de markt. De tweede belangrijkste niche
(ca. 20% van de marktwaarde) bestaan uit kleine en middelgrote bedrijven, die residentiële Smart Home
toepassingen in commerciële gebouwen, hotels en restaurants gebruiken. Betaalbare middelgrote
woonoplossingen zijn nog niet erg gebruikelijk. Er zijn echter grote Domotica-fabrikanten gestart om
meer aandacht te besteden aan het bevorderen van medium-range Smart Home systemen. Het succes van
middelgrote standaardoplossingen is echter sterk afhankelijk van de positie van woningontwikkelaars.
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Door de inzet van grote Duitse fabrikanten en de actieve positie van KNX Association, is KNX het meest
populaire protocol in de meeste Europese markten. Het draagt grotendeels bij aan de toename van de
technologische integriteit van de industrie. Volgens de schattingen van BSRIA omvatte het aandeel van de
KNX-gebaseerde oplossingen in 2011 meer dan 70% van de totale marktwaarde. In de afgelopen drie jaar
is het KNX-aandeel gemiddeld met drie procent gestegen, wat het toenemende belang van KNX in heel
Europa bevestigd. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, wat meer een op maat gemaakte markt is in
vergelijking met het Europese vasteland, neemt het aandeel van KNX geleidelijk toe, tot meer dan een
derde van de markt op het einde van 2011.
Comfort en gemak zullen de belangrijkste drijfveren aan de vraagzijde blijven, met huishoudens met een
hoog inkomen en zakelijke klanten als belangrijkste klantsegmenten, die een stabiele vraag genereren. Op
middellange termijn echter verwachten we dat de markt zal verhuizen naar eenvoudigere en goedkopere
middenbereik-oplossingen (basis lichtscenario – temperatuurbediening - zonwering). Begeleidende
woonoplossingen zijn een andere interessante potentiële sector die zich in de toekomst zal uitbreiden.

Voor meer info, contacteer:- Tim Page via tim.page@bsria.co.uk of +441344 465629
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