Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ KNX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΟΙΚΙΩΝ BSRIA
Το KNX κατέχει εξέχουσα θέση ως ένα σημαντικό στοιχείο της
Ευρωπαϊκής αγοράς Έξυπνων Οικιών, όπως περιγράφεται στη νέα
έρευνα από τη BSRIA (The Building Services Research and Information
Association). Η BSRIA παρουσίασε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής
της έρευνας για τις Έξυπνες Οικίες, συμπεριλαμβανομένων εννέα
αναφορών εις βάθος για διάφορες Ευρωπαϊκές αγορές - Πολωνία,
Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο
και Νορβηγία. Υπάρχει επίσης μια περίληψη για την Πανευρωπαϊκή
Αναφορά.

Η μελέτη της BSRIA είναι μία από τις πρώτες για τη διεξοδική ανάλυση
όλης της διαθέσιμης γνώσης σχετικά με έξυπνες οικιακές τεχνολογίες
και την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων της αγοράς. Ως αποτέλεσμα
έχει να παρέχει μια σφαιρική εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς.
Ένα από τα κυριότερα σημεία της μελέτης της BSRIA είναι η είδηση ότι
η συνολική αγορά της Πολωνίας για τα έξυπνα οικιακά συστήματα
ανήλθε σε 12,5 εκατ. ευρώ το 2011. Κατά την τελευταία δεκαετία, η
αγορά αυξάνεται σταθερά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BSRIA, το
μερίδιο των λύσεων KNX στη συνολική αξία της αγοράς έφθασε το
54%. Για μια αναπτυσσόμενη αγορά, όπως η Πολωνία, αυτό αποτελεί
μεγάλη επιτυχία για την τεχνολογία ευφυών κτιρίων KNX.
Στη Σουηδία, το 2011, η συνολική αξία της αγοράς των έξυπνων οικιών
ήταν 17,3 εκατ. ευρώ. Το KNX έκανε τη συντριπτική πλειοψηφία αυτής
με 13,2 εκατ. ευρώ ή 76% του συνολικού τζίρου. Το εύρος των λύσεων
βασισμένων στο KNX στον τομέα των κατοικιών αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω καθώς το μερίδιο των σύνθετων οικιακών συστημάτων
αυτοματισμού, για το οποίο είναι κατάλληλη η τεχνολογία KNX,
αυξάνεται επίσης. Μεσοπρόθεσμα, η άνεση και η ευκολία θα είναι οι
βασικές κινητήριες δυνάμεις, με τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος και
τους εμπορικούς πελάτες να αναμένονται να δημιουργήσουν σημαντική
ζήτηση.
Το 2011 η αγορά των έξυπνων οικιών στη Δανία αποτιμήθηκε σε
περίπου 10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BSRIA, οι
εγκαταστάσεις KNX αντιπροσώπευαν το 39% του συνολικού τζίρου.
Αυτό αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα σημαντική διείσδυση λαμβάνοντας υπ’
όψιν την παρουσία ενός μεγάλου ιδιόκτητου πρωτοκόλλου με μια
ιστορική ισχυρή επιρροή στην αγορά. Από το 2009, μετά την είσοδο
του ανοικτού πρωτοκόλλου KNX στη Δανέζικη αγορά, η κατάσταση
έχει αλλάξει δραματικά, με το KNX να εγκαθιδρύει τη θέση του ως η
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ναυαρχίδα της τεχνολογίας. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του KNX
αποτιμάται στο εντυπωσιακό 10% ετησίως.
Για τα πλήρη στοιχεία της έρευνας της BSRIA, παρακαλούμε
επικοινωνήστε: bsria@bsria.co.uk

Fig. 1: With the growing importance, KNX is the leading protocol in the
European Smart Home market.

Fig. 2: BSRIA logo

Fig. 3: KNX ISO/IEC14543 logo
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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 37.000 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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