Celosvětový STANDARD pro řízení funkcí v domech a budovách

Tisková zpráva
KNX podporuje WorldSkills Lipsko 2013
Lipsko, 20.3.2013: KNX s potěšením oznamuje, že podporuje
soutěž WorldSkills (Světové Dovednosti) Lipsko 2013. Podle
předkladatele soutěže Skill je asociace vedoucí společností
vzhledem k aktivitám v mnoha polích řízení domů a budov a
proto bude zajišťovat vybavení soutěže elektroinstalatérů.
Celosvětový standard bude základem soutěže již podruhé.
“Dnešní mladí se rychle přizpůsobují: Zavazujeme se nabídnout
mladým možnost věnovat se elektrotechnice a KNX. Věříme, že
všichni účastníci budou nadšeni ze soutěže a přejeme jim obrovský
úspěch s KNX”, řekl Stephan Bauer, president KNX Asociace.
KNX je celosvětovým standardem pro řízení domů a budov. V roce
1990 devět vedoucích společností z oblasti elektrotechniky a průmyslu
pro řízení budov založilo asociaci KNX. Do dneška již více než 300
společností ze 34 zemí celého světa je připojeno k otevřenému
standardu a aktuálně nabízí více než 7000 certifikovaných produktů.
KNX je odsouhlasen jako mezinárodní norma (ISO/IEC 14543-3).
Pokud se týče ovládání budov, řídicí vybavení KNX reguluje osvětlení,
žaluzie a rolety, systémy zabezpečení, řízení spotřeby, vytápění,
ventilační a klimatizační systémy, signalizační a monitorovací systémy,
rozhraní pro obsluhu a řídicí systémy budov, dálkové ovládání, měření,
řízení audio / video nebo řízení bílé techniky.
„Pro využití norem, které propojují KNX a WorldSkills Lipsko 2013“, řekl
Hubert Romer, výkonný předseda organizačního výboru. „se těšíme na
uzavření spolupráce s tak významným partnerem.“
Pod patronátem Německé federální kancléřky Dr. Angely Merkelové se
WorldSkills Lipsko 2013 uskuteční při Lipském veletrhu od 2. do 7.
července. Této Soutěže se zúčastní více než 1000 kvalifikovaných
pracovníků s věkem do 22 let, z celého světa v soutěži o světový titul.
Více lze nalézt na: www.worldskillsleipzig2013.com.
Soutěže WorldSkills Lipsko 2013 jsou podporovány Federálním
ministerstvem pro vědu a výzkum, Saským státním ministerstvem pro
hospodářství, zaměstnanost a dopravu a Evropským sociálním
fondem.
WorldSkills Německo je národní zastřešující organizací pro
WorldSkills Lipsko 2013. Iniciativa kombinuje angažovanost a
myšlenky svých současných 65 členů a partnerů. WorldSkills Německo
podporuje vrcholná řešení a vytváří základnu pro úspěšnou kariéru
soutěžících na hostitelských národních i mezinárodních dovednostních
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soutěžích. Organizace byla založena v roce 2006. WorldSkills
Německo je členem WorldSkills International a WorldSkills Europe.
Více lze nalézt na: www.worldskillsgermany.com.
WorldSkills International není ziskovou členskou asociací a je
otevřenou agenturám nebo orgánům, které jsou odpovědné za
podporu vzdělávání, rekvalifikace a kursy ve svých zemích a
regionech. WorldSkills International působí celosvětově a je neutrální
po stránce politické i náboženské.
WorldSkills International nabízí jedinečné prostředky pro výměnu a
porovnávání celosvětově platných norem v průmyslové sféře i v oblasti
služeb platných pro globální ekonomiku.
Více lze nalézt na: www.worldskills.org.

Obr. 1: Hubert Romer, výkonný předseda organizačního výboru WorldSkills
Lipsko 2013

Obr. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, president KNX asociace

Obr. 3: Logo WorldSkills Lipsko 2013
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Obr. 4: KNX – celosvětový standard pro řízení domů a budov (ISO/IEC
14543).
O KNX
KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny
aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé
systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody,
řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení,
audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným,
na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou
podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou
konfiguračních režimů (systémový a snadný režim). KNX je odsouhlasen jako norma evropská
CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3). Tato
norma je založena na více než 22 let trvajících zkušeností na trhu, včetně předchozích systémů
EIB, EHS a BatiBUS. Přes 300 členských společností z celého světa a z různých aplikačních
oblastí má téměř 7000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX
asociace má partnerství s více než 35000 elektroinstalačními společnostmi ze 120 zemí.

www.knx.org

Pro další informace / materiály kontaktujte laskavě: heinz.lux@knx.org
Vyobrazení lze stáhnout z: www.knx.org/news-press/press-room
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