Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
25η Επέτειος του KNX – 20.10.2015

ΤΟ KNX ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ 25η ΕΠΕΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015: Η KNX Association, ο
δημιουργός και κάτοχος της τεχνολογίας KNX, γιορτάζει την 25η
επέτειο του παγκοσμίου ΠΡΟΤΥΠΟΥ για τον οικιακό και κτιριακό
έλεγχο διοργανώνοντας την «Ημέρα KNX». Η «Ημέρα ΚΝΧ»
οργανώνεται από τη διεθνή κοινότητα KNX και θα είναι η
μεγαλύτερη παγκόσμια εκδήλωση που έχει διοργανωθεί ποτέ στον
τομέα του κτιριακού αυτοματισμού και είναι συγχρονισμένη να
λάβει χώρα σε περισσότερες από 40 χώρες την Τρίτη 20
Οκτωβρίου 2015.
Η «Ημέρα KNX» αναγνωρίζει το επίτευγμα-όροσημο για το ΚΝΧ, το
οποίο είναι η επίτευξη των 25 χρόνων του και επίσης προσβλέπει σε
δυναμικές, νέες λύσεις, όπως η πρωτοβουλία της «Πόλης KNX» για
έξυπνες πόλεις», σχολιάζει ο Franz-Josef Kammerl, Πρόεδρος της KNX
Association. «Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι κοινότητες KNX σε πολλές
χώρες σε όλο τον κόσμο θα φιλοξενήσουν μια ποικιλία ειδικών
δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των τοπικών
εγκαταστατών, μελετητών καθώς και των τελικών χρηστών. Σε αυτές θα
παρουσιαστούν οι σημαντικές δυνατότητες και τα οφέλη της
τεχνολογίας KNX και θα αγκαλιάσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια μοναδική, συναρπαστική και, πάνω
απ’ όλα, μια ιστορική στιγμή για το KNX».
Η ιστορία του KNX ξεκίνησε το 1990 με το όραμα να «φέρει την
επανάσταση στις κλασσικές ηλεκτρολογικές τεχνικές και να γίνει ένα
σύστημα για την υλοποίηση έξυπνων οικιών και κτιρίων».
Από τότε, το KNX έχει μεταμορφώσει οικιακές, εμπορικές, δημόσιες και
βιομηχανικές εφαρμογές κτιριακού αυτοματισμού. Το πρότυπο παρέχει
μία ανοιχτή, αξιόπιστη και εύκολη στην εγκατάσταση προσέγγιση για τον
έλεγχο φωτισμού, ρολών, συστημάτων ασφαλείας, θέρμανσης,
αερισμού και κλιματισμού, (HVAC), παροχής νερού και ποτίσματος,
διαχείρισης ενέργειας, έξυπνων μετρήσεων, ανεύρεσης σφαλμάτων και
απομακρυσμένης εποπτείας καθώς και οικιακών συσκευών,
συστημάτων ήχου-εικόνας και πολλών ακόμη.
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Σήμερα, πάνω από 400 κατασκευαστές αναπτύσσουν και τροφοδοτούν
συσκευές και τεχνολογίες με πάνω από 7.000 πιστοποιημένες ομάδες
προϊόντων σε μία βάση πελατών από περισσότερους από 50.000
πιστοποιημένους εγκαταστάτες ΚΝΧ, οι οποίοι επιχειρούν σε
περισσότερες από 125 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Το 2015, το KNX συνεχίζει να ηγείται του τομέα αναπτύσσοντας
πρωτοποριακές ιδέες και εφαρμογές που αλλάζουν την αγορά της
τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η πόλη ΚΝΧ αποδεικνύει τη δυνατότητα
ανάπτυξης του προτύπου να παρέχει μια συνδυαστική λύση για τα
κτίρια, τις υποδομές, την αυτοκίνηση και την παραγωγή ενέργειας. Άλλες
πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του «Ασφαλούς KNX» για
τη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας στον οικιακό και κτιριακό έλεγχο,
την ενσωμάτωση της δυνατότητας προγραμματισμού των ασύρματων
συσκευών ΚΝΧ στο εργαλείο θέσης σε λειτουργία ETS, την
απλούστευση διαμόρφωσης μιας εγκατάστασης KNX μέσω
smartphones και tablets και τη χρησιμοποίηση του KNX για την
αξιοποίηση της δύναμης των μεγάλων δεδομένων και του «Διαδικτύου
των Πραγμάτων».
Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα KNX, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, τα
Userclubs και Professionals, καθώς και τα KNX National Groups
συντονίζουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων για να γιορτάσουν τη
μεγαλύτερη ημέρα της ιστορίας του KNX. Στα κυριότερα σημεία αυτών
των προγραμμάτων θα συμπεριληφθούν ειδικές παρουσιάσεις έργων,
παρουσιάσεις τεχνολογίας και ευκαιριών εκπαίδευσης, βραβεύσεις των
πιο επιβλητικών εγκαταστάσεων KNX, εκδηλώσεις δικτύωσης,
αναμνηστικές προφορές και σημαντικά κίνητρα όπως δωρεάν άδειες του
εργαλείου διαμόρφωσης και θέσης σε λειτουργία ETS.
«Όπως ο κτιριακός αυτοματισμός συνεχίζει να εξελίσσεται, το ίδιο θα
κάνει και το KNX» προσθέτει ο Franz-Josef Kammerl. «Η Ημέρα ΚΝΧ
δείχνει το πώς προχωρούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της
αγοράς και στις ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη στον τομέα. Με τον
τρόπο αυτό, το KNX θα διατηρήσει την ηγετική του θέση, θα συνεχίσει
να υποστηρίζει και να γαλουχεί την κοινότητά του και θα παραμείνει η
σωστή επιλογή τεχνολογίας αυτοματισμού για τα επόμενα 25 χρόνια και
περισσότερο».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά την 25η επέτειο του KNX μαζί με
λεπτομέρειες των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα ως μέρος της
εκδήλωσης
«Ημέρα
ΚΝΧ»
μπορούν
να
βρεθούν
εδώ:
http://knxis25.knx.org. Οι θέσεις για κάθε εκδήλωση είναι περιορισμένες,
για το λόγο αυτό οι εγγραφές μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνουν
το δυνατόν συντομότερο. Ακολουθήστε την «Ημέρα KNX» στο twitter
@KNXAssociation χρησιμοποιώντας το #KNXis25 και στο Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation.
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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 400 εταιρίες μέλη παγκοσμίως από διαφορετικούς
τομείς εφαρμογών έχουν πάνω από 7000 πιστοποιημένες KNX ομάδες προϊόντων στους
καταλόγους τους. Η KNX Association έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερες από
50.000 εταιρίες εγκαταστατών σε περισσότερες από 125 χώρες.

www.knx.org
Για περισσότερες πληροφορίες / υλικό παρακαλούμε επικοινωνήστε:
heinz.lux@knx.org
Οι εικόνες μπορούν να μεταφορτωθούν από το: www.knx.org/newspress/press-room
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