Światowy STANDARD zarządzania i kontroli urządzeń i budynków

Press Release
Rosnący udział KNX na rynkach europejskich

BSRIA Europejskie Badania rynku Inteligentnych
domów
KNX znajduje się na wiodącej pozycji europejskiego rynku
inteligentnych
domów,
jak
określono
w
nowym
badaniu
przeprowadzonym przez BSRIA (The Building Services Research and
Information Association). Spółka przedstawiła wyniki swoich
europejskich badań rynku inteligentnych domów, w tym dziewięć
szczegółowych raportów na różnych rynkach europejskich państw Polska, Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia,
Belgia i Norwegia. Jest również podsumowanie, w którym przedstawiono
raport ogólnoeuropejski.

Badanie BSRIA jest jednym z pierwszych, które analizuje
kompleksowo całą dostępną wiedzę na temat technologii
wykorzystywanych w inteligentnym domu i przedstawia wiarygodne
dane rynkowe. W rezultacie, zawiera całościowy przegląd
europejskiego rynku.
Jedną z najważniejszych wiadomości BSRIA jest informacja, że łączny
polski rynek inteligentnych systemów automatyki domowej w roku 2011
wyniósł 12,5 mln euro. W ciągu ostatniej dekady, rynek ten stale rośnie
i według szacunków BSRIA, udział rozwiązań wykorzystujących KNX w
całkowitej wartości rynku osiągnął 54%. Na rozwijającym się rynku,
jakim jest Polska, oznacza to wielki sukces dla KNX - technologi dla
inteligenego budynku.
W Szwecji w 2011 roku, całkowita wartość rynku automatyki domowej
wyniosła 17.3 milionów euro. W zdecydowanej większości 13.200.000
euro lub 76% jest oparta na systemie KNX. Udział rozwiązań
systemów automatyki w sektorze mieszkaniowym jest w dalszym ciągu
wzrostowy. W perspektywie średnioterminowej, komfort i wygoda będą
kluczowymi czynnikami, dla gospodarstw domowych o wysokich
dochodach i klientów komercyjnych. W tych sektorach spodziewane
jest stworzenie dużego popytu.
W roku 2011 rynek automatyki domowej w Danii został wyceniona na
blisko 10 mln euro. Według szacunków BSRIA instalacje KNX
stanowiły 39% całkowitej jego wartości. Odzwierciedla to bardzo
znaczący udział KNX, biorąc pod uwagę krótką historycznie obecność
na mocnym rynku. Od 2009 r., po wejściu na duński rynek otwartego
protokołu KNX, sytuacja zmienia się radykalnie. Średni wzrost udziału
KNX był imponujący: 10% w skali roku.
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Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat badań BSRIA w
prosimy o kontakt: bsria@bsria.co.uk

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

Fig. 2: logo BSRIA

Fig. 3: logo KNX ISO/IEC14543
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O KNX
Stowarzyszenie KNX jest twórcą i właścicielem technologii KNX - światowego standardu dla
wszystkich zastosowań w automatyzacji domów i budynków, począwszy od sterowania
oświetleniem i żaluzjami do różnych systemów bezpieczeństwa, ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja, monitoringu, alarmowych, kontroli zużycia wody, zarządzania energią,
inteligentnych systemów pomiarowych oraz urządzeń gospodarstwa domowego, audio/video i
wielu innych. To światowy standard dla automatyzacji domu i budynku z jednym, producentem
niezależnego narzędzia (ETS) do uruchamiania systemów, z kompletem obsługiwanych mediów
komunikacyjnych (TP, PL, RF i IP), jak również kompletnym zestawem obsługiwanych trybów
konfiguracji (systemowego i uproszczonego). Został zatwierdzony jako europejski (CENELEC EN
50090 i CEN EN 13321-1) oraz Międzynarodowy (ISO / IEC 14543-3) standard. Norma ta jest
oparta na ponad 23-letnim doświadczeniu na rynku z udziałem jej poprzedników: EBI, EHS i
BatiBUS. Ponad 300 firm członkowskich na całym świecie z różnych branż oferuje prawie 7000
certyfikowanych produktów w różnych grupach zastosowań. Stowarzyszenie KNX ma umowy
partnerskie z ponad 35.000 firmami instalatorskimi w 120 krajach.
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