De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwautomatisering

Persbericht
KNX bestaat 25 jaar – 20-10-2015

KNX viert 25-jarig bestaan met grootste mondiale
evenement ooit voor gebouwenautomatisering
BRUSSEL, 15 september 2015: KNX Association, de oprichter en
eigenaar van de KNX technologie, viert het 25-jarig bestaan van
de
wereldwijde
STANDAARD
voor
woningen
gebouwenautomatisering met de lancering van ‘KNX Day’. Deze
dag, georganiseerd door de internationale KNX gemeenschap,
wordt het grootste mondiale evenement ooit voor de sector
gebouwenautomatisering en zal in meer dan 40 landen
tegelijkertijd plaatsvinden op dinsdag 20 oktober 2015.
"KNX Day onderstreept niet alleen de historische prestatie van deze
mijlpaal van 25 jaar maar kijkt ook vooruit naar nieuwe dynamische
oplossingen, zoals het initiatief KNX City voor slimme steden", aldus
Franz-Josef Kammerl, voorzitter van KNX Association." Op dinsdag 20
oktober organiseren de KNX gemeenschappen in verschillende landen
een verscheidenheid aan speciale activiteiten afgestemd op de eisen
van de lokale installateurs, bestekschrijvers en eindgebruikers. Deze
zullen de aanzienlijke mogelijkheden en voordelen van de KNX
technologie demonstreren aan een publiek van tienduizenden mensen
wereldwijd. Het is een uniek, spannend en bovenal historisch moment
voor KNX."
Het KNX-verhaal begon in 1990 met het wensbeeld om "een revolutie
te veroorzaken binnen de klassieke elektrische installatietechnieken
en uit te groeien tot een systeem voor intelligente huizen en
gebouwen".
Vanaf dat moment heeft KNX zich toegelegd op de transformatie van
automatiseringstoepassingen voor woningen, commerciële, publieke
en industriële gebouwen. De standaard biedt een open, betrouwbaar
en eenvoudig te installeren aanpak voor het regelen van verlichting,
zonwering, veiligheid, verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC),
watervoorziening en -irrigatie, energiemanagement, slimme meters,
foutopsporing
en
bewakingssystemen
op
afstand,
alsook
huishoudelijke apparaten, audio/videotechnologie en meer.
Vandaag de dag houden meer dan 400 fabrikanten zich bezig met de
ontwikkeling en levering van compatibele componenten en
technologieën voor meer dan 7000 gecertificeerde KNX
productgroepen. Hiermee bereiken ze een klantenbestand van meer
dan 50.000 KNX gecertificeerde installateurs, actief in meer dan 125
landen
over
de
hele
wereld.
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Ook in 2015 zal KNX de sector blijven aanvoeren met de ontwikkeling
van baanbrekende concepten en technologische toepassingen die de
markt zullen veranderen. KNX city laat bijvoorbeeld zien welke
mogelijkheden de standaard herbergt om tot een gecombineerde
oplossing te komen voor gebouwen, infrastructuur, mobiliteit en
energieopwekking. Andere initiatieven zijn onder andere de
ontwikkeling van KNX Secure voor het waarborgen van een hogere
veiligheid in woning- en gebouwenautomatisering; de implementatie
van RF binnen de ETS inbedrijfname-tool; de toenemende eenvoud
van KNX configuratie via smartphones en tablets en het gebruik van
KNX om het potentieel van big data en het Internet of Things te
benutten.
KNX Opleidingscentra, Scientific Partners, Userclubs en Professionals,
evenals de Landelijke Groepen van KNX coördineren een scala van
activiteiten om de belangrijkste dag in de geschiedenis van KNX te
vieren. Hoogtepunten binnen de programmering zijn onder andere
speciale
projectdemonstraties,
technologiepresentaties
en
opleidingsmogelijkheden, onderscheidingen voor prestigieuze KNX
installaties, netwerkevenementen en gedenkwaardige promoties en
bonussen, zoals gratis licenties voor de ETS inbedrijfname-tool.
"Gebouwautomatisering zal zich blijven ontwikkelen, en KNX dus ook,"
zegt Franz-Josef Kammerl. "KNX Day laat zien welke stappen we
maken om tegemoet te komen aan de eisen van de markt en de
toekomstige groeimogelijkheden binnen de sector. Op deze manier zal
KNX zijn leidende positie behouden, haar gemeenschap blijven
steunen en koesteren en ook voor de komende 25 jaar, en ver daarna,
de juiste keuze blijven op het gebied van automatiseringstechnologie."
Meer informatie over het 25-jarig bestaan van KNX plus alle informatie
over de evenementen die plaatsvinden als onderdeel van KNX Day is
te vinden op http://knxis25.knx.org. De beschikbaarheid voor elk
evenement is beperkt, dus schrijf u zo snel mogelijk in via de website.
Volg KNX Day op twitter @KNXAssociation met #KNXis25 en
Facebook via www.facebook.com/KNXAssociation .
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Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie de – wereldwijde
STANDAARD voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit omvat het sturen van
gebouwfuncties van onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning,
beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en slimme energiemeters,
telecommunicatie en consumentenelektronica. KNX is de wereldwijde standaard voor woning- en
gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijke ingebruiksstellingstool
(ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) evenals een volledige
serie configuratiemodi (system en easy 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 25 jaar ervaring in de markt. Meer dan 400 bedrijven wereldwijd
uit verschillende toepassingsgebieden zijn aangesloten bij KNX en bieden bijna 7000 KNX
gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. KNX Association heeft met meer dan 50.000
installatiebedrijven partnerovereenkomsten in meer dan 125 landen.

www.knx.org
Voor meer informatie / materiaal gelieve contact op te nemen met:
heinz.lux@knx.org
De afbeeldingen kunnen hier gedownload worden: www.knx.org/newspress/press-room
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