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KNX Association Internationalilla on ilo ilmoittaa että anomukset
vuoden 2016 KNX Award kilpailun voi nyt ilmoittaa ja että palkinnot
tullaan luovuttamaan Frankfurtissa (Saksassa) light+building 2016
(15.3.2016)
messujen
yhteydessä.
KNX
Award
palkitsee
maailmanlaajuisesti parhaimmat projektit koti- ja rakennusautomaation
alueella, jotka nousevat esiin innovatiivisuudellaan ja osoittavat
tekniikan edistyksellisyyden. Hakemukset ovat maailmanlaajuisesti
tervetulleita
kaikkiin
5
luokaan:
Kansainvälinen,
Julkisuus,
Energiatehokkuus, Nuori ja Erikoismaininta. Kilpaluun osallistumisen
viimeinen ilmoittautumispäivä on 20 marraskuu 2015. Info:
http://award.knx.org

info@knx.org
www.knx.org

KNX Award 2016 jatkaa toimialan periaateiden mukaisesti. KNX Association
perusarvojen mukaan palkinnon samisen mahdollisuus ei kasva
hakemuksessa ilmoitetun projektin volyymin tai kokonsa mukaan vaan
 Toimialojen yhteensovittamisen
 Muuntojouston ja laajennettavuutensa
 Automaatioasteen ja monimuotoisuuuden
 Käyttäjäystävällisyyden ja asiakas hyväksynnän
 Asiakas- ja käyttäjäargumentoinnin
 Eri toimittajien tuotevalikoimaan laajuuden

Palkinnot ja Raati
Jokaisen luokan KNX Award 2016 palkinto on €1000. Luokan voittaja tulee
myös saamaan KNX pokaalin. Raadin jäsenet koostuvat KNX järjestön
edustajista
sekä
puoluettomista
KNX
asiantuntijoista.
Projektia
arvioidakseeen KNX Association ja raati voi tarvittaessa vaatia hakemuksen
jättäneeltä lisäselvityksiä. Award jaetaan 5 eri luokassa: Kansainvälinen,
Julkisuus, Energiatehokkuus, Nuori ja Erikoismaininta.
Aika
 Hakemuksen viimeinen jättöpäivä, kaikilla dokumenteilla, on 20
marraskuu 2015
 Joulukuu 2015 aikana raati arvioi luovutetun aineiston



Kunkin luokan viidelle valitulle ehdotuksen hakijalle ilmoitetaan
sähköpostitse raadin päätöksestä
KNX Award 2016 palkinnot tullaan luovuttamaan Frankfurtissa
light+building 2016 messujen yhteydessä (15.3.2016)

Yhteystiedot:
Email: knx-award@knx.org

Web: http://award.knx.org
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Valokuvan 1:
KNX Award palkitsee maailmanlaajuisesti parhaimmat
projektit koti- ja rakennusautomaation alueella

Valokuvan 2:
Luokan voittaja tulee myös saamaan KNX pokaalin.
KNX Association is the creator and owner of the KNX technology – the worldwide STANDARD for
all applications in home and building control, ranging from lighting and shutter control to various
security systems, heating, ventilation, air conditioning, monitoring, alarming, water control, energy
management, smart metering as well as household appliances, audio/video and lots more. KNX is
the worldwide standard for home and building control with a single, manufacturer independent
design and commissioning tool (ETS), with a complete set of supported communication media
(TP, PL, RF and IP) as well as a complete set of supported configuration modes (system and
easy mode). KNX is approved as a European (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1) and
an International standard (ISO/IEC 14543-3). This standard is based upon more than 25 years of
experience in the market. Over 380 member companies worldwide from different application
domains have almost 7000 KNX certified product groups in their catalogues. The KNX
Association has partnership agreements with more than 48,000 installer companies in over 135
countries.
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