Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
Το KNX υποστηρίζει τα WorldSkills Λειψία 2013
Λειψία, 20.3.2013: Τα WorldSkills Λειψία 2013 είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσουν ότι το KNX θα υποστηρίξει το Διαγωνισμό. Ως
Παρουσιαστής Δεξιοτήτων, η ένωση των κορυφαίων εταιρειών που
δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς του οικιακού και κτιριακού
ελέγχου θα παρέχει τον εξοπλισμό για το διαγωνισμό στις Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις. Το παγκόσμιο πρότυπο θα αποτελέσει τη βάση του
διαγωνισμού ήδη για δεύτερη φορά.

«Η σημερινή νεολαία προσαρμόζεται γρήγορα: είμαστε υποχρεωμένοι
να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν στην
ηλεκτρολογική εγκατάσταση με το KNX. Ελπίζουμε ότι όλοι οι
συμμετέχοντες θα απολαύσουν το διαγωνισμό και τους ευχόμαστε μια
εξαιρετική απόδοση με το KNX», δήλωσε ο Stephan Bauer, Πρόεδρος
της KNX Association.
Το KNX είναι το παγκόσμιο πρότυπο για τον οικιακό και τον κτιριακό
έλεγχο. Το 1990, εννέα ηγέτιδες εταιρίες από τη βιομηχανία των
ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και του κτιριακού ελέγχου ίδρυσαν την
KNX Association. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 300 εταιρίες από
34 χώρες από όλη την υφήλιο εντάχθηκαν στο ανοιχτό πρότυπο και
προσφέρουν περισσότερα από 7000 πιστοποιημένα προϊόντα. Το
KNX είναι εγκεκριμένο ως ένα Διεθνές Πρότυπο (ISO/IEC 14543-3).
Ως ελεγκτής εξοπλισμού διαχείρισης κτιρίων, το KNX ρυθμίζει το
φωτισμό, τις περσίδες και τα παντζούρια, τα συστήματα ασφαλείας, τη
διαχείριση ενέργειας, τη θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό,
τη σήμανση και τα συστήματα παρακολούθησης, διασυνδέει
συστήματα υπηρεσιών και κτιριακού ελέγχου, απομακρυσμένου
ελέγχου, μέτρησης, audio/video και λευκά αγαθά.
«Θέτουμε τα πρότυπα. Συνδέουμε το KNX με τα WorldSkills Λειψία
2013», δήλωσε ο Hubert Romer, Διευθύνων Σύμβουλος των
WorldSkills Λειψία 2013. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που
συνεργαζόμαστε με έναν τόσο ισχυρό εταίρο».
Υπό την αιγίδα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Δρ.
Angela Merkel, τα WorldSkills Λειψία 2013 θα λάβουν χώρα στην
εμπορική έκθεση της Λειψίας, από 2 έως 7 Ιουλίου. Στο διαγωνισμό, θα
διαγωνιστούν περισσότεροι από 1000 ειδικευμένοι εργαζόμενοι έως 22
ετών από όλο τον κόσμο για τον παγκόσμιο τίτλο.
Μάθετε περισσότερα στο: www.worldskillsleipzig2013.com.
Τα WorldSkills Λειψία 2013 χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, το Υπουργείο Οικονομίας,

KNX Association cvba • De Kleetlaan 5 bus 11 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28
VAT: BE 0441 460 064
info@knx.org • www.knx.org

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28
info@knx.org
www.knx.org

Τεχνολογίας και Μεταφορών του κρατιδίου της Σαξονίας, και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τα WorldSkills Γερμανίας είναι ο εθνικός οργανισμός ομπρέλα των
WorldSkills Λειψία 2013. Η πρωτοβουλία συνδυάζει τη συμμετοχή και
τις ιδέες των σημερινών 65 μελών και συνεργατών. Τα WorldSkills
Γερμανίας υποστηρίζουν τις κορυφαίες επιδόσεις και δημιουργούν
πλατφόρμες για επιτυχείς σταδιοδρομίες φιλοξενώντας εθνικούς και
διεθνείς διαγωνισμούς δεξιοτήτων. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2006. Τα
WorldSkills Γερμανίας είναι μέλος των Διεθνών WorldSkills και
WorldSkills Ευρώπης.
Μάθετε περισσότερα στο: www.worldskillsgermany.com.
Τα Διεθνή WorldSkills είναι μία μη κερδοσκοπική συνδρομητική ένωση
ανοικτή σε οργανισμούς ή φορείς που έχουν την ευθύνη για την
προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις
αντίστοιχες χώρες/περιοχές τους. Τα Διεθνή WorldSkills λειτουργούν
σε όλο τον κόσμο και είναι πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερα.
Τα Διεθνή WorldSkills παρέχουν ένα μοναδικό μέσο για ανταλλαγή και
σύγκριση των προτύπων ικανοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα στους
κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της παγκόσμιας
οικονομίας.
Μάθετε περισσότερα στο: www.worldskills.org.

Εικ. 1: Hubert Romer, Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής
των WorldSkills Λειψία 2013

Εικ. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Πρόεδρος της KNX Association
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Εικ. 3: Λογότυπο WorldSkills Λειψία 2013

Εικ. 4: KNX – το παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο (ISO/IEC
14543).
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 300 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 35.000 εταιρίες
εγκαταστατών σε περισσότερες από 120 χώρες.

www.knx.org
Για περισσότερες πληροφορίες / υλικό παρακαλούμε επικοινωνήστε:
heinz.lux@knx.org
Οι φωτογραφίες μπορούν να φορτωθούν από το: www.knx.org/newspress/press-room
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