The worldwide STANDARD for home and building control

Press release
KNX , WorldSkills Leipzig 2013 ‘yarışmasını destekler
Leipzig, 20.3.2013: WorldSkills Leipzig 2013 ,KNX'in yarışmaya desteğini
duyurmaktan mutluluk duyar. Ev ve bina kontrolünün birçok alanında
aktif olan, birliğin ileri gelen şirketleri, yarışma elektrik uygulamaları için
ekipmanlarını sağlayacak. Dünya çapında ki standart, şimdiden 2. defa
yarışmanın temeli olacak.

Stephan Bauer, KNX Birliğinin Başkanı “Günümüz gençleri çok kolay
uyum sağlıyor.Biz gençlere elektrik mühendisliği ve KNX'e katılma
imkanı sunmalıyız. Umarız tüm katılımcılar yarışmanın keyfini
çıkarırlar ve onlara KNX ile mükemmel bir performans dileriz.”
şeklinde konuştu.
KNX ev ve bina kontrolü için dünya çapında bir standarttır. 1990 yılında
elektrik mühendisliği ve bina kontrol endüstrisi alanındaki 9 ileri gelen
şirket KNX birliğini kurdu.Bugüne kadar, dünyada 34 ülkeden 300'den
fazla şirket
KNX’e katıldı ve şu anda sayısı 7000'i geçen
sertifikalanmış ürün sundu. KNX bir uluslararası standart olarak
onaylanmıştır. (ISO/IEC 14543-3).
KNX Bina yönetim ekipmanlarını aydınlatma, panjurlar, güvenlik
sistemleri, enerji yönetimi, ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri,
sinyalizasyon ve izleme sistemleri, servis ve bina kontrol sistemleri
arayüzleri, uzaktan kontrol, ölçüm, ses/görüntü kontrol ve beyaz eşya
alanlarında kontrolü sağlar.
Hubert Romer,Organizasyon komitesi CEO’su dedi ki. “Standartları
belirlemek, işte bu KNX ve Worldskills Leipzig 2013'e bağlanıyor”
.“Böyle güçlü bir partnerle sıkı bir işbirliği yapmak için
sabırsızlanıyoruz”.
Federal Almanya Başbakan Dr. Angela Merkel'in himayesi altında,
WorldSkills Leipzig 2013, 2-7 Temmuz tarihleri arasında Leipzig
Ticaret Fuarında yer alacak. Yarışmada, dünya çapından yaşları 22'yi
geçmeyen 1000'den fazla çalışan dünya ünvanı için yarışacak. Daha
fazlası bilgi için: www.worldskillsleipzig2013.com.
WorldSkills Leipzig 2013 Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı,
Saxonian Eyaleti Ekonomi, Teknoloji ve Ulaşım Bakanlığı, ve Avrupa
Sosyal Fonu tarafından finanse edilmektedir.
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WorldSkills Almanya WorldSkills Leipzig 2013'ün ulusal koordinasyon
organizasyonudur. Bu girişim şu anki 65 üye ve partnerin ilgi ve
fikirlerini birleştirir.WorldSkills Almanya üztdüzey performansları
destekler ve, ulusal ve uluslarararası yetenek yarışmalarına ev
sahipliği yaparak başarılı kariyerler için platformlar oluşturur. Bu
organizasyon 2006'da kuruldu. WorldSkills Almanya Uluslararası
WorldSkills ve WorldSkills Avrupanın bir üyesidir. Daha fazla bilgi için:
www.worldskillsgermany.com

Uluslararası WorldSkills kendi ülke/bölge'lerindeki mesleki eğitim ve
stajları destekleme sorumluluğana sahip olan birlik , birliğe üye tüm
kurum ve kuruluşlardan bağımsız onlardan kar sağlayan bir birlik
değildir. Uluslararası WorldSkills dünya çapında politik ve
mezheblerden bağımsız olarak çalışır.
WorldSkills Uluslararası sanayi esnaf ve küresel ekonominin hizmet
sektörlerinde değişimi ve dünya standartlarında yeterliliğin
karşılaştırılması için benzersiz fayda sağlar.
daha fazla bilgi için : www.worldskills.org

Resim 1: Hubert Romer, WorldSkills Leipzig 2013 Organizasyon Komitesi
Başkanı

Resim. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, KNX Derneği Başkanı
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Resim. 3: WorldSkills Leipzig 2013 logosu

Resim. 4: KNX - ev ve bina kontrol (ISO / IEC 14543) için dünya çapındaki
standarttır.
About KNX
KNX Association is the creator and owner of the KNX technology – the worldwide STANDARD
for all applications in home and building control, ranging from lighting and shutter control to
various security systems, heating, ventilation, air conditioning, monitoring, alarming, water
control, energy management, smart metering as well as household appliances, audio/video and
lots more. KNX is the worldwide standard for home and building control with a single,
manufacturer independent design and commissioning tool (ETS), with a complete set of
supported communication media (TP, PL, RF and IP) as well as a complete set of supported
configuration modes (system and easy mode). KNX is approved as a European (CENELEC EN
50090 and CEN EN 13321-1) and an International standard (ISO/IEC 14543-3). This standard is
based upon more than 22 years of experience in the market including its predecessors, EIB, EHS
and BatiBUS. More than 300 member companies worldwide from different application domains
have almost 7000 KNX certified product groups in their catalogues. The KNX Association has
partnership agreements with more than 35,000 installer companies in 119 countries.

www.knx.org
Daha fazla bilgi / materyal için lütfen bağlantı kurun: heinz.lux@knx.org
www.knx.org/news-press/press-room ‘den resimleri indirebilirsiniz.
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