De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

Persbericht
light+building wordt opnieuw “KNX city” in 2014

Een
verscheidenheid
aan
presentaties
en
evenementen tonen de rol van KNX als de
wereldwijd leidende standard / Groot feest op het
KNX Top Event en KNX Award Ceremonie
Op een wijze die past bij zijn status als 's werelds toonaangevende
standaard voor huis-en gebouwenautomatisering - zal KNX dit jaar
opnieuw op de light + building vakbeurs in Frankfurt ( 30 maart - 4 april )
aanwezig zijn. De drie letters van de naam KNX worden opgehemeld op
in het oog springende locaties in meerdere van de hallen op de beurs,
bijvoorbeeld in de populaire Galleria, waar de KNX Association de "KNX
city" zal bouwen op een oppervlakte van ongeveer 700 vierkante meter.
Een aantal onderwerpen die aan bod komen in de KNX city: " Energie in
de stad van de toekomst ", "De nieuwe KNX software ETS5 en de nieuwe
ETS apps", " de KNX wedstrijd (KNX Championship) en, in gepaste
erkenning van de komende 2014 WK voetbal in Brazilië, het " KNX
voetbalkampioenschap " , een heel bijzondere voetbalcompetitie voor de
bezoekers van de beurs. KNX Association zal de bezoekers ook speciale
beurskortingen op ETS software aanbieden, alsook half uur durende
KNX trainingen, terwijl KNX Professionals twaalf nieuwe toepassingen
presenteren met de steeds populairder wordende wereldwijde standaard
KNX.

In 2014 heeft KNX Association vier beursstanden, verspreid over een
totale oppervlakte van meer dan duizend vierkante meter. Naast de
KNX city zal er ook een KNX Members stand zijn in Hal 8 (stand F98)
met 20 KNX-leden uit tien verschillende landen, een gezamenlijke
stand met de centrale organisaties van de Duitse elektrotechnische en
elektronica-industrie (ZVEI) en de Duitse installatiebranche (ZVEH) in
hal 9 (stand B30), en een KNX informatiestand in hal 11.1 (stand C92).
De Latijns-Amerikaanse geest zal sterk aanwezig zijn tijdens
light+building, want er komt een sambadansgroep naar de beurs.
Zuid-Amerika is belangrijk voor KNX, en niet enkel omwille van de
wereldbeker voetbal, maar ook door de recente stichting van 5 nieuwe
KNX nationale groepen op het Zuid-Amerikaanse continent: KNX
wordt voortaan vertegenwoordigd door een nationale groep in Brazilië,
Argentina, Chili, Colombia en Uruguay.
Een absoluut hoogtepunt van de beurs wordt het KNX Top Event op
dinsdag 1 april 2014, met als onderdeel de KNX Award Ceremonie.
We kregen dit jaar inzendingen uit 60 verschillende landen. 2014 is het
10e Awardjaar, wat betekent dat het een zeer vaste plaats op de KNXkalender heeft gekregen. Deze keer is er een gloednieuw hoogtepunt,
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de People’s Choice Award, waarbij de winnaar door internetstemmen
zal worden gekozen. Het Top Event, dat weer zal plaatsvinden in de
Panorama hall in het Frankfurt Exhibition Centre’s Forum gebouw, zal
afsluiten met een levendig after-show feest.
ETS5, de nieuwste versie van de KNX software, zal ook eerst worden
getoond op light+building 2014. Deze gestandaardiseerde tool,
momenteel beschikbaar in 17 talen, kan worden gebruikt voor de
installatie van meer dan 7,000 KNX-gecertificeerde producten van
ongeveer 350 bekende fabrikanten. De nieuwe versie van de
Engineering Tool Software (ETS) is de eerste die een snelle,
eenvoudige integratie van draadloze KNX-componenten toelaat in
KNX-installaties. Het beheersysteem van de databank werd ook
vereenvoudigd. Bovendien wordt er een nieuwe dongle
geïntroduceerd die gebruikers van de software nog meer flexibiliteit
geeft tijdens het hanteren van projecten.
De leidende positie van KNX reflecteert zich ook in het aantal KNX
Members met eigen stand tijdens light+building, werelds grootste
vakbeurs voor verlichting en gebouwtechnologie, waar ze producten
en oplossingen voor KNX-installaties zullen tonen. Op meer dan 180
standen tonen KNX members het comfort, gemak, veiligheid,
beveiliging en energie-efficiëntie dat kan worden bereikt met KNX.

Foto 1: De indrukwekkende KNX city in de drukke Galleria wordt zeker een
bezoekersmagneet tijdens light+building 2014 in Frankfurt.
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Foto 2: De nieuwste versie van de KNX software ETS5 zal worden onthuld
tijdens light+building.
Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole. Dit omvat het sturen van gebouwfuncties van
onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging,
persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en
consumentenelektronica. KNX is de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole met
een fabrikant- en productonafhankelijke ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van
transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy
en 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 op de markt. Meer dan 330 bedrijven wereldwijd zijn lid van de
vereniging en bieden meer dan 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan.
KNX Association heeft met meer dan 40000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in meer
dan 125 landen.

www.knx.org
Voor meer informatie / materiaal contacteer: heinz.lux@knx.org
Foto’s zijn hier te downloaden: www.knx.org/knx-en/press-room/
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