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GLOBALA EVENTET INOM
FASTIGHETSAUTOMATION NÅGONSIN
BRYSSEL, 15 september 2015: KNX Association, utvecklare och
ägare av KNX-teknologin, firar sin 25-årsdag av den globala
standarden för hem- och fastighetsautomation, genom att lansera
"KNX Day". Eventet, som arrangeras av det internationella KNXsamfundet, kommer att bli den största global händelsen någonsin
för byggnadsautomationssektorn och synkroniseras med mer än
40 länder, tisdagen 20 Oktober 2015.
"KNX Day markerar vårt mål att nå denna 25-åriga milstolpe, och vi ser
fram emot nya dynamiska lösningar, såsom KNX City, initiativet för
smarta städer", säger Franz-Josef Kammerl, VD för KNX Association.
"På tisdag 20 oktober, kommer KNX-organisationer i länder över hela
världen vara värdar för ett antal aktiviteter, anpassade till lokala
installatörer, konsulter och slutanvändare. Det kommer att visas upp
omfattande möjligheter och fördelar med KNX-tekniken och nå
tiotusentals människor över hela världen. Det är ett unikt, spännande
och framför allt, ett historiskt ögonblick för KNX."
KNX historia började 1990 med visionen att "revolutionera klassisk
elinstallationsteknik och bli ett system för förverkligandet av smarta
hem och byggnader".
Sedan dess har KNX byggnadsautomation tillämpats i bostäder,
kommersiella-, offentliga- och industriella fastigheter. Standarden ger
en öppen, tillförlitlig och enkel strategi för installation och styrning av
belysning,
persienner,
säkerhet,
uppvärmning,
ventilation,
luftkonditionering
(HVAC),
vattenförsörjning,
bevattning,
energihantering, smart mätning, felsökning, fjärrövervakningssystem,
hushållsapparater, ljud- och bild och mycket mer.
Idag utvecklar och levererar mer än 400 tillverkare kompatibla enheter
och teknik, fördelade i över 7000 certifierade KNX-produktgrupper, till
en kundbas på mer än 50.000 KNX-certifierade installatörer,
verksamma i mer än 125 länder över hela världen.
År 2015 fortsätter KNX att leda branschen med utveckling av
banbrytande
koncept
och
marknadsförändrande,
tekniska
tillämpningar. Till exempel visar KNX City potentialen att sprida
standarden för att ge en helhetslösning för byggnader, infrastruktur,
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mobilitet och energiproduktion. Andra initiativ omfattar utveckling av
KNX Secure för att garantera högre säkerhet i hemmet och
fastighetsstyrning, genomförandet av RF inom KNX ETS
drifttagningsverktyg, enkelheten att kunna konfigurera KNX via
smartphones och surfplattor och med hjälp av KNX hantera stora
datamängder och "Internet of Things".
KNX Training Centres, Scientific Partners, Userclubs och
Professionals, liksom KNX nationella grupper, samordnar en rad
aktiviteter för att markera den största dagen i KNX historia.
Höjdpunkter från dessa träffar blir bland annat projekt- och
teknikpresentationer, montrar, utbildningsmöjligheter, utdelningar av
priser till prestigefyllda KNX-installationer, nätverksbyggande samt
jubileumskampanjer och möjligheter till gratis licenser för ETS
driftsättningsverktyg.
"Precis som byggnadsautomation fortsätter att utvecklas, ökar också
KNX", tillägger Franz-Josef Kammerl. "KNX Day visar hur vi går framåt
för att möta marknadens krav och möjligheter för framtida tillväxt i
branschen. På detta sätt kommer KNX behålla sin ledande ställning,
fortsätta att stödja och vårda sin gemenskap och förbli det rätta valet
av automationsteknik för de kommande 25 åren, och även därefter."
Mer information om KNX 25-årsdag, och mer information om det som
som äger rum på KNX Day, kan hittas på http://knxis25.knx.org.
Platser för varje event är begränsade, så registrering via webbplatsen
bör göras så snart som möjligt. Följ KNX Day på twitterKNXAssociation
med #KNXis25 och Facebook www.facebook.com/KNXAssociation.

Om KNX
KNX Association är utvecklare och ägare av KNX-tekniken - den världsomfattande standarden för
alla användningsområden inom hem- och fastighetsautomation, från belysning och
solavskärmning till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning,
larm, vatten kontroll, energiförvaltning, smarta mätare, hushållsapparater, audio / video och
mycket mer. KNX erbjuder ett tillverkar- och designoberoende driftsättningsverktyg (ETS), med
en komplett uppsättning av stöd för kommunikationsmedia (TP, PL, RF och IP) samt en komplett
uppsättning av konfigurationstyper (System och EasyMode). KNX är godkänd som en europeisk
(CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och en internationell standard (ISO / IEC 14543-3).
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