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Stowarzyszenie KNX International ma przyjemność zaprosić do wzięcia
udziału w konkursie na aplikacje, KNX Award 2016, którego
podsumowani nastąpi w czasie targów light+building 2016 (15.3.2016)
we
Frankfurcie.
Nagroda
KNX
Award
zostaje
przyznana
najsprytniejszemu projektowi KNX z zakresu kontroli domów i
budynków, który wyróżnia się innowacyjnością i rozwojem
technicznym. Aplikacje z całego świata będą oceniane w 5 kategoriach:
International, Publicity, Energy Efficiency, Young, Special. Ostateczny
termin
nadsyłania
rozwiązań:
20
listopada
2015.
Info:
http://award.knx.org

info@knx.org
www.knx.org

KNX Award 2016 zwraca uwagę na podstawy rzemiosła instalacyjnego.
Zasadniczymi wskaźnikami dla Stowarzyszenia KNX, pozwalającymi
zwiększyć szansę danej aplikacji nie jest wielkość instalacji KNX ale raczej
 różnorodność zastosowanych urządzeń
 elastyczność i możliwość rozbudowy
 poziom automatyzacji I złożoność instalacji
 przyjazność dla użytkownika i poziom akceptacji
 przekonujące klienta argumenty
 zastosowanie produktów wielu producentów

Nagrody i Jury
Nagroda finansowa w każdej kategorii to wartość €1000. Zwycięzcy w każdej
kategorii otrzymają również statuetkę KNX. Jury składa się z neutralnych
ekspertów ze świata KNX oraz ze Stowarzyszenia KNX. Jeśli wystąpi taka
konieczność Stowarzyszenie KNX oraz Jury mogą poprosić uczestnika o
dodatkowe informacje uzupełniające projekt. Nagroda będzie przyznana w 5
kategoriach: Międzunarodowa, Efektywność energetyczna, Młoda, Specjalna.
Terminy
 Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 20 listopada 2015.
 Jury oceni dostarczone materiały do grudzień 2015.


5 nominowanych w każdej kategorii projektów zostanie ogłoszonych
emailem tuż po spotkaniu Jury.



Nagroda KNX Award 2014 zostanie przyznana na targach light+building
2014 we Frankfurcie (1 kwietnia).

Kontakt:
Email: knx-award@knx.org

Web: http://award.knx.org
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domów i budynków

Fotografia 2:
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają również statuetkę
KNX.
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 135
countries.
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