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KNX har en framträdande roll och en viktig del av den Europeiska
Smarta Hem marknaden som beskrivs i en ny undersökning gjord av
BSRIA (The Building Services Research and Information Association).
Där presenterar man resultaten av deras europeiska Smarta Hem
marknadsundersökning inklusive nio djupgående rapporter om olika
Europeiska marknader - Polen, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Norge.
Det finns också en pan-Europeisk sammanfattning.

BSRIA studien är en av de första mer omfattande analyserna, gällande
all tillgänglig så kallad Smart Hem teknik, som levererar tillförlitliga
resultat och data. Resultatet innebär en omfattande översikt på den
Europeiska marknaden.
En av höjdpunkterna i BSRIA undersökningen var att den totala Polska
marknaden för Smarta Hem system värderades till 12,5 miljoner Euro,
för 2011. Under det senaste decenniet har denna marknad vuxit stadigt
och enligt deras beräkningar motsvarade andelen KNX ett totalt
marknadsvärde på 54%. För en växande marknad som Polen innebär
detta riktigt stora framgångar för KNX.
Värdet på den totala Smarta Hem marknaden, i Sverige 2011,
värderades till 17,3 miljoner Euro. KNX står för majoriteten med en stor
andel på hela 76%, eller 13,2 miljoner Euro. Förutsättningarna talar för
att KNX baserade tillämpningar i den privata sektorn fortsätter öka
eftersom allt fler efterfrågar komplexa och integrerade lösningar, vilket
KNX passar utmärkt för. Komfort och bekvämlighet kommer vara de
viktiga drivkrafterna och på medel lång sikt är det främst hushållen
med höginkomsttagare och kommersiella kunder som kommer skapa
ökad efterfrågan.
Smarta Hem marknaden i Danmark värderades till nästan 10 miljoner
Euro för 2011. Enligt uppskattningar från BSRIA representerade KNX
hela 39% av det totala värdet. Detta återspeglar en mycket betydande
ökning på en marknad som historiskt sett haft ett eget proprietärt
protokoll med mycket stark närvaro och stort inflytande. Sedan 2009,
efter införandet av KNX och dess öppna protokoll på den Danska
marknaden, har situationen förändrats dramatiskt och KNX har lyckats
befästa positionen som flaggskepp-teknik. Den genomsnittliga
tillväxten för KNX i Danmark har varit imponerande 10% per år.
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För fullständig information om undersökningarna från BSRIA kontakta:
bsria@bsria.co.uk

Fig. 1: With the growing importance, KNX is the leading protocol in the
European Smart Home market.
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Om KNX
KNX Association är grundare och ägare av KNX-tekniken – den världsomfattande öppna
standarden för alla användningsområden inom hem- och fastighetsautomation, från belysning
och solavskärmning till säkerhetssystem, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering,
övervakning, alarm, vattenreglering, energistyrning och mätare, liksom hushållsapparater,
audio/video med mera. KNX är den världsomfattande standarden för hem- och
fastighetsautomation. Den erbjuder ett tillverkaroberoende verktyg för utformning och driftsättning
(ETS) som styr en rad överföringsmedier (TP, PL, RF och IP). Stöd för olika konfigureringslägen
(System mode och Easy mode). KNX är godkänd som en europeisk (CENELEC EN 50090 och
CEN EN 13321-1) och internationell standard (ISO/IEC 14543-3). Denna standard bygger på
över 23 års branscherfarenhet. Mer än 300 medlemsföretag över hela världen erbjuder närmare
7 000 KNX-certifierade produktgrupper i sina kataloger. KNX Association har partneravtal med
fler än 37 000 installationsföretag i över 120 länder.
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