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Generation KNX Video Contest is een All
Round winnaar!
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Meer dan 100 video’s uit 25 landen werden ingediend voor de
door KNX Association georganiseerde ‘Generation KNX Video
Contest’. Meer dan 1500 personen registreerden zich voor de
wedstrijd die gehouden werd als een unieke en nieuwe manier om
uit te leggen wat KNX, de wereldwijde STANDAARD voor woningen gebouwcontrole, eigenlijk betekent voor mensen. Een
compilatievideo van de ingediende video’s is te vinden op de
KNX-YouTube account: http://www.youtube.com/knxAssociation
Het enorme succes van de wedstrijd kan worden aangetoond door het
feit dat in totaal alle video's meer dan 110.000 keer bekeken en
gedeeld werden op Facebook, Twitter en meer dan 20.000 keer via email meer. Ze werden ook meer dan 10.000 keer via YouTube
bekeken.
De wedstrijd overtuigde mensen van alle leeftijden uit verschillende
bevolkingslagen en beroepen om hun visie over KNX te tonen. Om de
kansen te vergroten werden er 4 prijscategorieën gecreëerd: Beste
video (verkozen door een jury van KNX Association); Meest gedeeld,
voor de deelnemers die een video of de wedstrijd het meeste deelden
op sociale netwerksites; Meeste stemmen, voor video’s die de meeste
stemmen kregen; Vroege vogels, een categorie voor de eersten die
een video postten. De prijzenpot bevatte € 5000 voor de beste video
en iPads en iPods voor de andere categorieën.
De winnaars zijn:
Beste video’s:
1. Evolution = KNX door Ricardo Ricci uit Italië.
2. Imagine door Heincke Christoph uit Duitsland.
3. Tools For Living door Roura Montoya Jon uit Spanje.
Meest gedeeld:
Pavla Sehnalova uit Tsjechië
Petr Svoboda uit Tsjechië
Regis Basselot uit Frankrijk.
Meeste stemmen:
Happy Sweet Life with KNX door Sylvie De Muynck uit België.
HiDOM - Domotics for Assisted Living (episode 1) door Ricardo
Comper uit Italië.
KNX Kids door Febré Pere uit Spanje.
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Vroege vogels:
My KNX Image! door Herceg Karol uit Slovakije.
What does KNX mean for me? door Vesely Tomas uit Tsjechië.
KNX: Making Environments More Pleasant door Jean Pierre
Joubert uit Zuid-Afrika.
KNX Association heeft ook special prijzen uitgereikt aan een aantal
deelnemers voor het indienen van zeer leuke of informatieve video’s.
De winnaars en gegevens van de Generation KNX Video Contest zijn
te vinden op: http://contest.knx.org/en/winners en alle video’s kunnen
worden bekeken op: http://contest.knx.org/en/videos
Over KNX
De KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit houdt zowel
de besturing in van gebouwgebonden installaties zoals verlichting, zonwering, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
energiemeters, telecommunicatie als consumentenelektronica in. KNX is wereldwijd de enige
standaard voor huis- en gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijk
ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP)
evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy and automatic 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 meer dan 22 jaar ervaring in de
markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 270 bedrijven wereldwijd zijn
lid van de vereniging en bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi
aan. De KNX Associatie heeft met meer dan 30000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in
meer dan 110 landen.
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Voor meer informatie / materiaal contacteer: heinz.lux@knx.org
Foto’s zijn hier te downloaden: www.knx.org/news-press/press-room
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