Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
Η light+building γίνεται «KNX Πόλη» για ακόμη μια φορά το 2014

Ευρύ φάσμα παρουσιάσεων και εκδηλώσεων
επιβεβαιώνουν το ρόλο του KNX ως το πρότυποηγέτη σε όλο τον κόσμο / Κεντρικές εκδηλώσεις,
ΚΝΧ Κορυφαία Εκδήλωση και KNX Βραβεία.
Το KNX θα εκπροσωπηθεί και φέτος στην εμπορική έκθεση light +
building στη Φρανκφούρτη (από 30 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2014) με
τρόπο που αρμόζει στην ιδιότητά του ως ηγετικό πρότυπο παγκοσμίως
για τον οικιακό και κτιριακό έλεγχο. Τα τρία γράμματα του ονόματος
KNX θα εμφανίζονται σε εντυπωσιακές θέσεις σε αρκετές από τις
αίθουσες της έκθεσης, όπως για παράδειγμα, στη δημοφιλή Galleria,
όπου η KNX Association οικοδομεί την «KNX Πόλη» σε μια περιοχή που
καλύπτει περίπου 700 τετραγωνικά μέτρα. Στα θέματα που θα
παρουσιαστούν στην «KNX πόλη» συμπεριλαμβάνονται «Η διαχείριση
της ενέργειας στην πόλη του μέλλοντος» , «Το νέο λογισμικό KNX ETS5
και οι νέες ETS Εφαρμογές», «KNX Πρωτάθλημα - Διαγωνισμός KNX» ,
και - με τη δέουσα αναγνώριση του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου 2014 στη Βραζιλία - το «Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου KNX»,
ένας πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιρικός διαγωνισμός για τους επισκέπτες
της έκθεσης. Η KNX Association θα προσφέρει επίσης στους επισκέπτες
ειδικές εκθεσιακές εκπτώσεις για το λογισμικό ETS καθώς και μισή ώρα
εκπαίδευσης KNX, ενώ επαγγελματίες του KNX θα παρουσιάζουν
δώδεκα νέες εφαρμογές με χρήση του ολοένα και πιο δημοφιλούς
παγκόσμιου προτύπου KNX.

Το 2014 η KNX Association θα έχει τέσσερα περίπτερα στην έκθεση,
που θα εκτείνονται σε μια συνολική έκταση άνω των χιλίων
τετραγωνικών μέτρων. Εκτός από την KNX Πόλη, θα υπάρχει επίσης
περίπτερο των ΚΝΧ Μελών στην Αίθουσα 8 (Stand F98), το οποίο θα
επανδρωθεί από 20 KNX Μέλη από δέκα διαφορετικές χώρες, ένα
κοινό περίπτερο των κεντρικών Συνδέσμων της Γερμανικής
Βιομηχανίας Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών (ZVEI) και του
Γερμανικού Ηλεκτρικού Εμπορίου (ZVEH) στην Αίθουσα 9 (Stand
B30), καθώς και ένα περίπτερο KNX πληροφοριών στην Αίθουσα 11.1
(Stand C92).
Το λατινοαμερικάνικο πνεύμα θα λάμψει στη light+building, επειδή ένα
χορευτικό συγκρότημα samba θα συμμετέχει στην έκθεση. Η Νότια
Αμερική είναι σημαντική για το KNX, όχι μόνο λόγω του φετινού
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, αλλά και λόγω των πέντε νέων
KNX
National
Groups
που
ιδρύθηκαν
πρόσφατα
στην
νοτιοαμερικανική ήπειρο. Το KNX στο μέλλον θα εκπροσωπείται με
από National Groups από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Χιλή, την
Κολομβία και την Ουρουγουάη.
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Το αποκορύφωμα της έκθεσης θα είναι η «KNX Κορυφαία Εκδήλωση»
την Τρίτη 1 Απριλίου 2014, η οποία θα περιλαμβάνει την τελετή «KNX
Βραβεία». Οι αιτήσεις που ελήφθησαν φέτος προέρχονται από
περισσότερες από 60 διαφορετικές χώρες. Το 2014 είναι το δέκατο
έτος των Βραβείων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι τα Βραβεία είναι
πλέον ένα πολύ σταθερό γεγονός στο ημερολόγιο του KNX. Αυτή τη
φορά θα υπάρξει μια καινοτομία, με τη μορφή του Βραβείου Κοινού, ο
νικητής του οποίου θα επιλεγεί με ψηφοφορία μέσω διαδικτύου. Η
«Κορυφαία Εκδήλωση», η οποία θα λάβει και πάλι χώρα στην αίθουσα
Panorama στο κτίριο Forum στο εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης,
θα τελειώσει με ένα ζωντανό μεθεόρτιο πάρτυ.
Το ETS5, η τελευταία έκδοση του λογισμικού KNX, θα κάνει το
ντεμπούτο του στην light+building 2014. Αυτό το τυποποιημένο
εργαλείο, που διατίθεται σήμερα σε 17 γλώσσες, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση περισσότερων από 7.000
πιστοποιημένων KNX συσκευών από περίπου 350 κατασκευαστές. Η
νέα έκδοση του Engineering Tool Software (ETS) είναι η πρώτη που
επιτρέπει τη γρήγορη και απλή ενσωμάτωση των ασύρματων
συσκευών και εξαρτημάτων KNX σε εγκαταστάσεις KNX. Επιπλέον, το
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων έχει απλοποιηθεί, καθώς
επίσης παρουσιάζεται και ένα νέο dongle που δίνει στους χρήστες του
λογισμικού ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των έργων.
Η ηγετική θέση του KNX στην αγορά θα αντικατοπτριστεί με το μεγάλο
αριθμό των μελών KNX που θα έχουν τα δικά τους περίπτερα στη
light+building, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση στον κόσμο για τις
τεχνολογίες φωτισμού και κτιρίου, στα οποία θα παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις λύσεις τους για εγκαταστάσεις KNX. Θα υπάρξουν
περισσότερα από 180 περίπτερα αυτού του είδους, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από τα KNX μέλη για να αναδείξουν την
αποτελεσματικότητα, την άνεση, την ευκολία, την ασφάλεια και την
εξοικονόμηση ενέργειας που μπορούν ήδη να επιτευχθούν με τη
χρήση του KNX.
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Εικ. 1: Η εντυπωσιακή KNX πόλη στην πολυσύχναστη Galleria εγγυάται την
προσέλκυση των επισκεπτών της light+building 2014 στην Φρανκφούρτη.

Εικ. 2: Η τελευταία έκδοση του λογισμικού KNX ETS5 θα αποκαλυφθεί στη
light+building.
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 23 χρόνια εμπειρίας στην αγορά. Πάνω από 325 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 40.000 εταιρίες εγκαταστατών σε περισσότερες από 125 χώρες.

www.knx.org
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Για περισσότερες πληροφορίες / υλικό παρακαλούμε επικοινωνήστε:
heinz.lux@knx.org
Οι φωτογραφίες μπορούν να φορτωθούν από το: www.knx.org/knxen/press-room/
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