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Ο διεθνής οργανισμός KNX Association βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσει ότι μπορείτε να αρχίσετε να υποβάλετε αιτήσεις για
το βραβείο KNX AWARD 2014, το οποίο θα δοθεί στην έκθεση
light+building 2014 (1 Απριλίου, 2014) στη Φρανκφούρτη (Γερμανία). Το
KNX AWARD απονέμεται στα πιο «έξυπνα» έργα KNX παγκοσμίως, στο
τομέα του ελέγχου της οικίας και του επαγγελματικού κτιρίου, τα οποία
ξεχωρίζουν για την καινοτομία και την τεχνική ολοκλήρωσή τους.
Αιτήσεις για τις 5 διαφορετικές κατηγορίες είναι ευπρόσδεκτες: Διεθνές,
Δημοσιότητας, Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Νέων, Ειδικό. Λήξη
προθεσμίας
αιτήσεων:
6
Δεκέμβριος
2013.
Πληροφορίες:
www.knx.org/knxaward

info@knx.org
www.knx.org

Το KNX AWARD 2014 στηρίζεται κυρίως στον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής
KNX. Καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή μιας αίτησης από τον
οργανισμό KNX δεν είναι το μέγεθος ή ο όγκος μιας εγκατάστασης KNX αλλά:
 H ποικιλία των συσκευών
 H ευελιξία και η επεκτασιμότητα
 O βαθμός αυτοματοποίησης και πολυπλοκότητας της εγκατάστασης
 H ευκολία χειρισμού και αποδοχής από τον τελικό χρήστη
 H πειστική επιχειρηματολογία προς το πελάτη
 H χρησιμοποίηση συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές
Βραβεία και Κριτές
Το χρηματικό έπαθλο κάθε κατηγορίας για το KNX AWARD είναι €1000. Οι
νικητές κάθε κατηγορίας λαμβάνουν επίσης το επιθυμητό τρόπαιο KNX. Οι
κριτές θα είναι αμερόληπτοι ειδικοί της κοινότητας KNX και του οργανισμού.
Αν χρειαστεί, ο οργανισμός KNX και οι κριτές μπορεί να ζητήσουν επιπλέον
πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν τα έργα. Τα
βραβεία που θα δοθούν έχουν 5 κατηγορίες: Διεθνές, Δημοσιότητας,
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Νέων, Ειδικό.
Χρονοδιάγραμμα
 H προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα
είναι μέχρι την 6 Δεκέμβριος 2013.
 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
 Oι κριτές θα αξιολογήσουν τα έγγραφα το Ιανουάριος του 2014.
 α KNX AWARD 2014 απονέμονται στην έκθεση light+building (1.
Απριλίου, 2014) στη Φρανκφούρτη.
Επικοινωνία
Email: knx-award@knx.org

Web: www.knx.org/knxaward
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φωτογραφία 1:
Το KNX AWARD απονέμεται στα πιο «έξυπνα» έργα
KNX παγκοσμίως.

φωτογραφία 2:
Οι νικητές κάθε κατηγορίας λαμβάνουν επίσης το
επιθυμητό τρόπαιο KNX.
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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