De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwautomatisering

Persbericht
KNX verwelkomt LG Electronics als 350e fabrikant!
BRUSSEL, 20 oktober, 2014: De verspreiding van het KNXsysteem, de wereldwijde standaard voor woning- en
gebouwautomatisering, vastgelegd in de ISO/IEC 14543-3 serie,
toont opnieuw de internationalisering van deze leidende
technologie. De gemeenschap rond KNX, die gekend staat voor
interoperabiliteit tussen producten van verschillende fabrikanten
en applicatiegebieden, mocht onlangs met trots het 350e lid
verwelkomen, LG Electronics uit Korea.
LG Electronics is een wereldleider en een technologische innovator in
consumentenelektronica,
mobiele
communicatie
en
huishoudtoestellen. Ze stellen 87000 mensen te werk op 113 locaties
wereldwijd. LG, met In 2013 een globale omzet van 53,10 miljard USD,
omvat 5 business units: home entertainment, mobiele communicatie,
huishoudtoestellen,
airconditioning
&
energieoplossingen
en
voertuigonderdelen. Bovendien is LG één van de topfabrikanten van
flat screen Tv’s, mobiele apparaten, airconditioners, wasmachines en
koelkasten.
Als nieuw lid van KNX Association ligt de interesse van LG Electronics
in het uitbreiden van het KNX-portfolio, wat ongetwijfeld een voordeel
wordt voor het inbedrijfstellen van KNX-gebouwautomatisering in
Korea, maar ook internationaal.
Mr. Franz Josef Kammerl, Voorzitter van KNX Association meldde:
‘LG Electronics is het vijfde Koreaanse bedrijf dat toetreed tot KNX
Association. LG Electronics staat niet enkel voor hoge productkwaliteit
van elektronica, maar zal door hun KNX-lidmaatschap ook zorgen voor
een grotere samenwerking op een internationale schaal. We zijn
daarom trots dat LG Electronics, één van de grootste fabrikanten
wereldwijd, gekozen heeft om KNX-fabrikant te worden en zich bij te
voegen aan een steeds groeiende KNX-gemeenschap.’
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Foto 2: LG Electronics is een wereldleider en een technologische

innovator in consumentenelektronica, mobiele communicatie en
huishoudtoestellen.

Foto 3: KNX – de wereldwijde
gebouwautomatisering (ISO/IEC 14543).
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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 24 jaar ervaring op de markt. Meer dan 370 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.
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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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