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KNX is prominent aanwezig als een belangrijk element van de Europese
Smart Home markt, zoals beschreven in een nieuw onderzoek van
BSRIA (The Building Services Research and Information Association).
Ze hebben resultaten voorgelegd, waaronder negen diepgaande
rapporten over verschillende Europese markten: Polen, Zweden,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland,
België en Noorwegen. Er is ook een samenvattend Pan-Europees
verslag.

De studie van de BSRIA is één van de eerste die uitvoerig alle
beschikbare kennis over smart home technologieën analyseert en
hieruit betrouwbare marktgegevens genereert. Als resultaat leveren ze
een uitgebreid overzicht van de Europese markt.
Eén van de hoogtepunten van de BSRIA-studie is dat de algemene
Poolse markt voor smart homes in 2011 tot 12,5 miljoen is gestegen.
Tijdens het laatste decennium is de markt gestaag gegroeid en de
BSRIA schat dat het aandeel van KNX-oplossingen in de totale
marktwaarde een waarde van 54% heeft bereikt. Voor een
ontwikkelende markt zoals Polen is dit een groot succes voor KNX
gebouwsysteemtechnologie.
In Zweden in 2011 was de totale smart home marktwaarde 17,3
miljoen Euro. KNX is verantwoordelijk voor het grootste deel hiervan
met 13,2 miljoen Euro of 76% van het totaal. De ruimte voor op KNX
gebaseerde oplossingen in de residentiële sector zal verder toenemen
wanneer het aandeel van complexe domoticasystemen, die meer
geschikt zijn voor de KNX-technologie, ook groeit. Op middellange
termijn zullen comfort en gemak de belangrijkste drijfveren worden,
terwijl er verwacht wordt dat huishoudens met een hoog inkomen en
zakelijke klanten een grote vraag zullen creëren.
In 2011 werd de smart home markt in Denemarken geschat op bijna 10
miljoen Euro. Volgens de schattingen van BSRIA vertegenwoordigen
KNX-installaties 39% van de totale waarde. Dit weerspiegelt een zeer
significante penetratie rekening houdend met de aanwezigheid van
veel individuele protocollen met historisch een sterke invloed op de
markt. Sinds 2009, na de toetreding van KNX als open protocol op de
Deense markt, is de situatie sterk beginnen te veranderen en heeft
KNX de positie ingenomen als de belangrijkste technologie. Een
gemiddelde groei voor KNX van 10% per jaar is dan ook zeer
indrukwekkend.
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Meer info over het BSRIA onderzoek, contacteer: bsria@bsria.co.uk

Fig. 1: KNX groeit en belang en is daarmee het leidende protocol in de
Europese Smart Home markt.

Fig. 2: BSRIA logo

Fig. 3: KNX ISO/IEC14543 logo
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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 23 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 37000 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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