Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
Ο Διαγωνισμός Βίντεο «Γενιά KNX» έχει
νικητές σε όλα τα επίπεδα!
Περισσότερα από 100 βίντεο από 25 χώρες υποβλήθηκαν για το
Διαγωνισμό Βίντεο «Γενιά KNX» που διοργανώθηκε από τη
διεθνή KNX Association των Βρυξελλών. Περισσότεροι από 1500
άνθρωποι γράφτηκαν στο διαγωνισμό που δημιουργήθηκε ως
ένας μοναδικός και πρωτότυπος τρόπος για να εξηγήσει τι
σημαίνει πραγματικά για τους ανθρώπους το KNX - η Παγκόσμια
Τεχνολογία για Οικιακό και Κτιριακό έλεγχο. Μια σύνοψη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό YouTube-KNX:
http://www.youtube.com/knxAssociation
Η εξαιρετική επιτυχία του διαγωνισμού μπορεί να εκτιμηθεί από το
γεγονός ότι, συνολικά, όλα τα βίντεο τα έχουν παρακολουθήσει πάνω
από 110.000 φορές και έχουν κοινοποιηθεί στο Facebook, στο Twitter
αλλά και μέσω email πάνω από 20.000 φορές. Τα έχουν δει επίσης
στο YouTube πάνω από 10.000 φορές.
Ο διαγωνισμός προσέλκυσε συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και από
πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και επαγγέλματα. Για να δοθεί
σε όλους μια ευκαιρία να κερδίσουν, υπήρξαν τέσσερις κατηγορίες για
το διαγωνισμό: «Best Video»(Τα Καλύτερα Βίντεο), τα οποίο κρίθηκαν
από μια κριτική επιτροπή από την KNX Association. «Sharing
Winners» (Νικητές Κοινοποιήσεων), για τους συμμετέχοντες οι οποίοι
μοιράστηκαν το βίντεο τους, ή και τον ίδιο το διαγωνισμό, στους
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Most Voted» (Τα Πιο Ψηφισμένα),
για τις συμμετοχές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. «Early Bird
νικητές» (Πρόωροι Νικητές), μια κατηγορία για τους πρώτους
συμμετέχοντες που υπέβαλλαν τα βίντεο τους. Τα βραβεία κυμάνθηκαν
από € 5000 για το καλύτερο βίντεο μέχρι iPad και iPod για τις άλλες
κατηγορίες.
Οι νικητές ήταν:
Best Videos (Τα Καλύτερα Βίντεο):
1. Evolution = KNX (Επανάσταση = ΚΝΧ) από τον Ricardo Ricci
από την Ιταλία.
2. Imagine (Φανταστείτε) από τον Heincke Christoph από τη
Γερμανία.
3. Tools For Living (Εργαλεία Για τη Ζωή) από τον Roura Montoya
Jon από την Ισπανία.
Most Sharers (Νικητές Κοινοποιήσεων):
Pavla Sehnalova από την Τσεχία
Petr Svoboda από την Τσεχία
Regis Basselot από τη Γαλλία.
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Most Voted (Τα Πιο Ψηφισμένα):
Happy Sweet Life with KNX (Χαρούμενη Γλυκιά Ζωή με ΚΝΧ)
από τη Sylvie De Muynck από το Βέλγιο.
HiDOM - Domotics for Assisted Living (episode 1) (HiDOM –
Οικιακός Αυτοματισμός για Υποβοηθούμενη Διαβίωση (επισόδιο
1)) από τον Ricardo Comper από την Ιταλία.
KNX Kids (Παιδιά KNX) από τον Febré Pere από την Ισπανία.
Early Birds (Πρόωροι Νικητές):
My KNX Image! (Η ΚΝΧ Εικόνα μου) Από τον Herceg Karol
από τη Σλοβακία.
What does KNX mean for me? (Τι σημαίνει το KNX για μένα;)
Από τον Vesely Tomas από την Τσεχία.
KNX: Making Environments More Pleasant Από τον Jean Pierre
Joubert από τη Νότιο Αφρική
Η KNX απένειμε επίσης ειδικά βραβεία σε έναν αριθμό συμμετεχόντων,
οι οποίοι υπέβαλαν επίσης εξαιρετικά διασκεδαστικά ή ενημερωτικά
βίντεο.
Τα βίντεο και οι λεπτομέρειες των νικητών του Διαγωνισμού Βίντεο
«Γενιά KNX» είναι δημοσιευμένα στο http://contest.knx.org/en/winners
και η λίστα με όλα τα βίντεο μπορεί να βρεθεί στο:
http://contest.knx.org/en/videos
Σχετικά με την KNX
Η KNX Association είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος της τεχνολογίας KNX – το παγκόσμιο
ΠΡΟΤΥΠΟ για όλες τις εφαρμογές του οικιακού και κτιριακού ελέγχου, με εύρος από το φωτισμό
και τον έλεγχο σκίασης έως συστήματα ασφαλείας, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού,
εποπτείας, συναγερμού, ελέγχου νερού, διαχείριση ενέργειας, μετρήσεων καθώς και οικιακών
συσκευών, ηχητικών και πολλά ακόμη. Το KNX είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό
και κτιριακό έλεγχο με ένα ανεξάρτητου κατασκευαστή εργαλείο σχεδίασης και θέσης σε
λειτουργία (ETS), με μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενα μέσα επικοινωνίας (TP, PL, RF και
IP) καθώς επίσης και μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενες λειτουργίες διαμόρφωσης (system,
easy και automatic). Το KNX είναι εγκεκριμένο ως Ευρωπαϊκό (CENELEC EN 50090 και CEN EN
13321-1) και ως Διεθνές πρότυπο (ISO/IEC 14543-3). Αυτό το πρότυπο είναι βασισμένο σε
περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας στην αγορά συμπεριλαμβάνοντας τους προκατόχους τους,
EIB, EHS και BatiBUS. Πάνω από 270 εταιρίες μέλη παγκοσμίως από διαφορετικούς τομείς
εφαρμογών έχουν σχεδόν 7000 πιστοποιημένες KNX ομάδες προϊόντων στους καταλόγους τους.
Η KNX Association έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερες από 30.000 εταιρίες
εγκαταστατών σε περισσότερες από 110 χώρες.
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Για περισσότερες πληροφορίες / υλικό παρακαλώ επικοινωνήστε:
heinz.lux@knx.org
Οι φωτογραφίες μπορούν να φορτωθούν από το: www.knx.org/newspress/press-room
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