Światowy STANDARD automatyzacji domu i budynku
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Lipsk, 20.3.2013: WorldSkills Leipzig 2013. Z przyjemnością
informujemy, że KNX wspiera Konkurs Leipsk 2013 jako Prezenter
Umiejetnosci. Stowarzyszenie wiodących firm, działających
w wielu dziedzinach związanych z automatyzacją domu i budynku,
zapewni sprzęt dla potrzeb zadań realizowanych w trakcie
konkursu instalacji elektrycznych. Światowy standard będzie
podstawą tego konkursu już po raz drugi.
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"Dzisiejsza młodzież dostosowuje się szybko do zmian: jesteśmy
zobowiązani zapewnić młodym ludziom możliwości stosowania
systemu KNX w elektrotechnice. Mamy nadzieję, że wszyscy
uczestnicy konkursu będą mogli ze sobą rywalizować i życzymy im
znaczących osiągnięć z systemem KNX", powiedział Stephan Bauer,
prezes Stowarzyszenia KNX.
KNX to światowy standard dla automatyzacji domu i budynku. W 1990
roku, dziewięć wiodących firm z branży elektrotechnicznej i sterowania
budynkiem założyło Stowarzyszenie KNX. Do dziś ponad 300 firm z 34
krajów na całym świecie przystąpiło do otwartego standardu i oferuje
obecnie ponad 7000 certyfikowanych produktów. KNX został
zatwierdzony jako norma międzynarodowa (ISO / IEC 14543-3).
Wyposażenie systemu zarządzania budynkiem w oparciu o KNX
steruje oświetleniem, roletami/żaluzjami, systemami bezpieczeństwa,
zarządzaniem energią, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,
systemami sygnalizacji i monitorowania, interfejsami do obsługi
i budowy lokalnych systemów sterowania, zdalnego sterowania,
pomiarów, sterowania audio/video i AGD.
"Aby tworzyć standardy, które są połączeniem KNX i WorldSkills
Leipzig 2013", powiedział Hubert Romer, prezes Komitetu
Organizacyjnego. "Cieszymy się z bliskiej współpracy z tak silnym
partnerem."
Pod patronatem Niemieckiej Kanclerz dr Angeli Merkel, WorldSkills
Leipzig 2013, odbędzie się na targach w Lipsku, 2-7 lipca. Na Konkurs,
przyjedzie ponad 1000 osób z całego świata, w wieku do 22 lat. Będą
rywalizować o tytuł Mistrza Świata.
Dowiedz się więcej na: www.worldskillsleipzig2013.com.
WorldSkills Leipzig 2013, są finansowane przez Federalne
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, Saksońskie Ministerstwo
Gospodarki, Technologii i Transportu oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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WorldSkills Niemcy, to krajowa organizacja patronacka dla WorldSkills
Leipzig 2013. Inicjatywa łączy zaangażowanie i pomysły obecnie 65
członków i partnerów. WorldSkills Niemcy wspierają rozwój oraz tworzą
platformę dla udanej kariery poprzez organizowanie krajowych
i międzynarodowych konkursów kompetencji. Organizacja ta została
założona w 2006 roku. WorldSkills Niemcy są członkiem WorldSkills
International i WorldSkills Europe.
Dowiedz się więcej na: www.worldskillsgermany.com.
WorldSkills International jest stowarzyszeniem Non-profit, założonym
dla agencji lub organów, które są odpowiedzialne za promowanie
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego
w
poszczególnych
krajach/regionach. WorldSkills International działa na całym świecie
i jest politycznie i finansowo niezależna.
WorldSkills International zapewnia wyjątkowy sposób wymiany
i porównywania światowej klasy standardów kompetencyjnych w
branży przemysłowej i sektora usług w gospodarce światowej.
Dowiedz się więcej na: www.worldskills.org.

Rys. 1: Hubert Romer, prezes Komitetu Organizacyjnego WorldSkills
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Rys. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, prezes Stowarzyszenia KNX

Rys. 3: Logo WorldSkills Leipzig 2013.
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Rys. 4: KNX – światowy standard dla automatyzacji domu i budynku (ISO/IEC
14543).
O KNX
Stowarzyszenie KNX jest twórcą i właścicielem technologii KNX - światowego STANDARDU dla
wszystkich zastosowań w domu i sterowania budynku, począwszy od sterowania oświetleniem
i żaluzjami/roletami do różnych systemów bezpieczeństwa, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
monitoringu, alarmowania, kontroli wody, zarządzania energią, inteligentnych systemów
pomiarowych, jak i sprzętu gospodarstwa domowego, audio/video i wiele innych. KNX to
światowy standard dla automatyzacji domu i budynku w skład którego wchodzą urządzenia wielu
producentów, konfigurowanych za pomocą niezależnego oprogramowania (ETS), z pełną
obsługą wszystkich mediów komunikacyjnych (TP, PL, RF i IP), jak również kompletnego
zestawu obsługiwanych trybów konfiguracji systemu (systemowym i uproszczonym). KNX został
zatwierdzony jako europejski (CENELEC EN 50090 i CEN EN 13321-1) oraz Międzynarodowy
Standard (ISO/IEC 14543-3). Norma ta jest oparta na ponad 22-letnim doświadczeniu na rynku,
w tym jej poprzedników EIB, EHS i Batibus. Ponad 300 firm członkowskich na całym świecie
z różnych dziedzin oferują prawie 7000 certyfikowanych produktów w swoich katalogach.
Stowarzyszenie KNX ma umowy partnerskie z ponad 35.000 firmami instalatorskimi w 120
krajach.

www.knx.org
Aby uzyskać więcej informacji/materiałów, prosimy o kontakt: heinz.lux@knx.org
Rysunki można pobrać pod adresem: www.knx.org/news-press/press-room
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