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Leipzig, 20.3.2013: WorldSkills Leipzig 2013 is verheugd mee te delen
dat KNX de wedstrijd zal ondersteunen. Als Skill presentator zal de
associatie, bestaande uit vooraanstaande bedrijven actief in vele
gebieden van woning- en gebouwautomatisering, het materiaal leveren
voor het wedstrijddeel Elektrische Installaties. De wereldwijde standaard
wordt voor de tweede maal de basis van de wedstrijd.
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“De jeugd van vandaag past zich snel aan: we zijn daarom
genoodzaakt om elektrische engineering en KNX aan te bieden. We
hopen dat alle deelnemers zullen genieten van de wedstrijd en we
wensen hen goede prestaties toe met KNX”, zegt Stephan Bauer,
Voorzitter van KNX Association.
KNX is de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole. In
1990, stichtten 9 topbedrijven uit de sector van elektrische engineering
en gebouwbeheer KNX Association. Intussen bestaat de Association
met open standaard uit meer dan 300 bedrijven uit 34 landen
wereldwijd en ontwikkelden deze tot nu toe meer dan 7000
gecertificeerde producten. KNX werd goedgekeurd als een
Internationale Standaard (ISO/IEC 14543-3).
Een KNX-gebouwbeheersysteem kan verlichting, rolluiken / lamellen,
beveiligingssystemen,
energiebeheer,
verwarming,
ventilatie,
airconditioning, signaal- en toezichtssystemen, interfaces naar
onderhouds- en gebouwsystemen, afstandsbediening, metering, audio
/ video en huishoudtoestellen sturen.
„Om een norm te stellen die KNX en Worldskills Leipzig 2013 met
elkaar verbindt“, zegt Hubert Romer, directeur van het organiserend
comité van WorldSkills, „kijken we uit naar een nauwe samenwerking
met een sterke partner zoals KNX.“
Onder het patronaat van de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, zal
WorldSkills Leipzig 2013 plaatsvinden op de handelsbeurs van Leipzig
tussen 2 en 7 juli. Tijdens de wedstrijd zullen meer dan 1000
geschoolde vakmensen met een leeftijd tot 22 jaar uit de hele wereld
strijden voor de wereldtitel.
Meer info: www.worldskillsleipzig2013.com.
WorldSkills Leipzig 2013 wordt gefinancierd door het Federale
Ministerie
van
Opleiding
en
Onderzoek,
Het
Saksische
Staatsministerie van Economie, Technologie en Transport en het
Europese Sociaalfonds.
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WorldSkills Duitsland is de nationale overkoepelende organisatie van
WorldSkills Leipzig 2013. Het initiatief combineert betrokkenheid en
ideeën van 65 leden en partners. WorldSkills Duitsland ondersteunt
topprestaties en zorgt voor platforms voor een succesvolle loopbaan
door
het
organiseren
van
nationale
en
internationale
vaardigheidswedstrijden. De organisatie werd opgericht in 2006.
WorldSkills Duitsland is een onderdeel van WorldSkills International en
WorldSkills Europa.
Meer info: www.worldskillsgermany.com.
WorldSkills International is een non-profit lidmaatschapsorganisatie die
open staat voor agentschappen of instanties met als
verantwoordelijkheid het promoten van beroepsonderwijs en opleiding
in hun respectieve landen / regio. WorldSkills International opereert
wereldwijd en is politiek en denominaal neutraal.
WorldSkills International biedt een unieke manier van uitwisseling en
vergelijking van competentiestandaarden op wereldschaal in de
industriële beroepen en de dienstensector van de wereldeconomie.
Meer info: www.worldskills.org.

Foto 1: Hubert Romer, Hubert Romer, directeur van het organiserend
comité van WorldSkills Leipzig 2013

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Voorzitter van KNX Association
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Fig. 4: KNX – de wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole
(ISO/IEC 14543).
Over KNX
De KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit houdt zowel
de besturing in van gebouwgebonden installaties zoals verlichting, zonwering, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
energiemeters, telecommunicatie als consumentenelektronica in. KNX is wereldwijd de enige
standaard voor huis- en gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijk
ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP)
evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy and automatic mode). KNX is erkend
als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en een internationale
standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is gebaseerd op meer dan 22 jaar ervaring in de
markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 300 bedrijven wereldwijd zijn
lid van de vereniging en bieden meer dan 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun
catalogi aan. De KNX Associatie heeft met meer dan 35000 installatiebedrijven
partnerovereenkomsten in meer dan 120 landen.

www.knx.org
Voor meer informatie / materiaal contacteer: heinz.lux@knx.org
Foto’s zijn hier te downloaden: www.knx.org/news-press/press-room
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