Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
Η KNX καλωσορίζει την LG Electronics ως 350ο
μέλος!
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 20 Οκτωβρίου 2014: Η εξάπλωση του συστήματος
KNX, του παγκοσμίου προτύπου για τον οικιακό και κτιριακό
έλεγχο, που κατοχυρώνεται στις σειρές ISO/IEC 14543-3,
επιβεβαιώνει και πάλι τη διεθνοποίηση αυτής της κορυφαίας
τεχνολογίας. Η κοινότητα γύρω από KNX, το οποίο είναι γνωστό
για τον υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ προϊόντων
διαφορετικών κατασκευαστών και διαφορετικών πεδίων
εφαρμογής, καλωσόρισε πρόσφατα με υπερηφάνεια στις τάξεις
της τον 350ο κατασκευαστή, την LG Electronics από την Κορέα.
Η LG Electronics είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης και πρωτοπόρος στην
τεχνολογία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, φορητών
επικοινωνιών και οικιακών συσκευών, απασχολώντας 87.000 άτομα
που εργάζονται σε 113 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Το 2013 με τις
παγκόσμιες πωλήσεις να ανέρχονται σε 53,10 δισεκατομμύρια
δολάρια, η LG αποτελούταν από πέντε επιχειρησιακές μονάδες –
Οικιακή Ψυχαγωγία, Φορητές Τηλεπικοινωνίες, Οικοσυσκευές,
Κλιματισμός & Ενεργειακές Λύσεις και Εξαρτήματα Οχημάτων.
Επιπλέον, η LG είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον
κόσμο τηλεοράσεων με επίπεδη οθόνη, φορητών συσκευών,
κλιματιστικών, πλυντηρίων και ψυγείων.
Ως νέο μέλος της KNX Association, το ενδιαφέρον της LG Electronics
έγκειται στον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων της με KNX, η
οποία αναμφίβολα θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω
εφαρμογή του KNX στην περιοχή του κτιριακού ελέγχου σε εγχώριο
επίπεδο Κορέας, αλλά και σε διεθνές.
Ο κ Franz Josef Kammerl, Πρόεδρος της KNX Association σχολίασε:
«Η LG Electronics είναι η πέμπτη κορεάτικη εταιρεία που εντάσσεται
στην KNX Association. Ωστόσο, η LG Electronics δεν ξεχωρίζει μόνο
για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της σε κάθε είδος
ηλεκτρονικών, και επομένως η συμμετοχή της στο KNX ανοίγει ένα νέο
κόσμο για περαιτέρω συνεργασία σε διεθνή κλίμακα. Ως εκ τούτου,
είμαστε περήφανοι για την ένταξή της LG Electronics στους κόλπους
μας αποκαλώντας έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σε όλο
τον κόσμο, μέλος της συνεχώς αυξανόμενης KNX κοινότητας».
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Εικ. 1: Franz Josef Kammerl, Siemens AG, Πρόεδρος της KNX Association

Εικ. 2: Η LG Electronics, Inc. είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης και πρωτοπόρος
στην τεχνολογία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, φορητών
επικοινωνιών και οικιακών συσκευών

Εικ. 3: KNX – Το παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο
(ISO/IEC 14543).
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 24 χρόνια εμπειρίας στην αγορά. Πάνω από 370 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.
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