Maailmanlaajuinen standardi kotien ja rakennusten ohjaukseen
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KNX VIETTÄÄ 25-VUOTISJUHLAA KAIKKIEN
AIKOJEN SUURIMMALLA
KIINTEISTÖAUTOMAATION TAPAHTUMALLA
MAAILMASSA
BRYSSELI, 15 syyskuuta 2015: KNX Association, KNX tekniikan,
maailmanlaajuisen standardin kotien ja rakennusten ohjaukseen,
kehittäjä ja omistaja, juhlii 25. syntymäpäiväänsä, viettämällä "KNX
PÄIVÄÄ". Järjestäjänä on kansainvälinen KNX yhteisö, "KNX
PÄIVÄ" tulee olemaan kaikkien aikojen suurin, maailmanlaajuinen
tapahtuma rakennusautomaation sektorilla ja tapahtumaa
vietetään samanaikaisesti yli 40 maassa tiistaina 20 lokakuu 2015.
“KNX PÄIVÄ on saavutustemme näkyvä maamerkki päästyämme tähän
25 vuoden virstanpylväälle ja voimme myös suhtauta toiveikkaasti
dynaamisiin, uusiin ratkaisuihin, kuten KNX City aloitteeseemme
älykkäistä kaupungeista", kommentoi KNX Associationin puheenjohtaja
Franz-Josef Kammerl. "Tiistaina 20 lokakuu, useissa maissa KNX
yhteisöt, eri puolilla maailmaa, isännöivät erilaisia tapahtumia, jotka ovat
muokattu paikallisesti asentajille, suunnittelijoille ja loppukäyttäjille.
Niissä esitellään KNX teknologian avulla saatavia oleellisia
ominaisuuksia ja etuja. Näissä tilaisuuksissa, eri puolilla maailmaa, on
mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tämä on ainutlaatuinen, innostava
ja ennen kaikkea historiallinen hetki KNX:lle.”
KNX:n tarina alkoi vuonna 1990, jossa visiona oli "mullistaa perinteinen
sähköasennustekniikka ja saada aikaan järjestelmä, jolla voidaan
toteuttaa älykkäät kodit ja rakennukset”.
Siitä lähtien, KNX on muuttanut asuin-, liike-, julkisen ja
teollisuusrakennusten automaation soveltamista. Standardi tarjoaa
avoimen, luotettava ja helpon tavan asentaa ohjaus valaistukseen,
kaihtimiin,
turvallisuuteen,
lämmitykseen,
vedenkäsittelyyn,
ilmanvaihtoon,
(LVI),
ja
energian
käyttöön,
älykkäisiin
mittausjärjestelmiin, vianetsintään ja etäkäyttöihin sekä myös
kodinkoneisiin, audio-/videotekniikkaan ja moneen muuhun.
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Tänään, yli 400 valmistaa kehittää ja toimittaa yhteensopivia laitteita ja
teknologiaa yli 7000 sertifioiduista KNX tuoteryhmistä asiakkaille yli
50.000 KNX sertifioidun asentajan voimin, jotka toimivat eri puolilla
maailmaa, yli 125 maassa.
2015, KNX johtaa edelleen alan kehitystä uraauurtavilla konsepteilla ja
muuttuvien teknologioiden käyttösovelluksien markkinoilla. Esimerkiksi
KNX City tuo esiin potentiaalista etua käyttöönottokustannuksiin,
standardin
tarjotessa
yhtenäisen
ratkaisun
rakennuksiin,
infrastruktuuriin, liikkuvuuteen sekä energiantuotantoon. Muita
kehitysaloitteita ovat KNX Secure, varmistamaan korkean turvallisuuden
kotien ja rakennusten valvontaan; KNX:n ETS käyttöönottotyökalussa
on mukana RF toteutus; kasvava helppous KNX:n konfigurointiin
älypuhelimiin ja tabletteihin ja valjastamaan KNX hyödyntämään big
dataa ja "Internet of Things" -periaatteita.
KNX koulutuskeskukset, Tiedeyhteisöjen Partnerit, Userclubit ja
ammattilaiset sekä KNX:n Kansalliset Ryhmät koordinoivat erilaisia
tilaisuuksia KNX historian merkittävään ja suureen päivään. Poiminnat
näiden tilaisuuksien ohjelmista, sisältävät projektien esittelyitä näytteille
asettajien pisteissä, teknologiaan liittyviä esityksiä, erilaista
koulutusmahdollisuuksien esittelyjä, palkintojen ja tunnustuksien jakoja
merkittävistä KNX totetuksista, verkottumista tapahtumissa ja
juhlatarjouksia ja kannustimia, kuten ilmaisia ETS käyttöönottotyökalun
lisenssejä.
“Kun rakennusautomaatio kehittyy, niin tekee myös KNX", lisää FranzJosef Kammerl. "KNX PÄIVÄ osoittaa, miten olemme siirtymässä
eteenpäin vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin
tulevaisuuden kasvavalla alalla. Näin KNX säilyttää johtavan asemansa,
edelleen auttaen ja tukien yhteisöään sekä kannustaen edelleen
oikeaan automaatioteknologian valintaan seuraavaksi 25 vuodeksi ja
myös sen jälkeen.”
Lisätietoa KNX 25-vuotisjuhlasta sekä yksityiskohtaisia tietoja KNX
PÄIVÄN tapahtumista löytyy ositteesta http://knxis25.knx.org. Paikat
jokaiseen tapahtuman ovat rajalliset, joten tilaisuuden sivusto kautta
ilmoittautuminen olisi tehtävä mahdollisimman pian. Seuraa KNX
PÄIVÄÄ twitterissä @KNXAssociation käyttäen #KNXis25 ja
Facebookissa www.facebook.com/KNXAssociation.
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Tietoja KNX:stä
KNX Association on KNX teknologian - maailmanlaajuisen STANDARDIN kaikkiin sovelluksiin
kotien ja rakennusten ohjaukseen, kehittäjä ja omistaja. Sovellukset liittyvät valaistukseen ja kaihdin
ohjaukseen, eri turvajärjestelmiin, lämmitykseen, ilmastointiin, seurantaan, hälytyksiin,
vedenkäyttöön, energian hallintaan, älykkäisiin mittausjärjestelmiin sekä kodinkoneisiin, audio/videojärjestelmiin sekä moneen muuhun. KNX tarjoaa yhden, valmistajariippumattoman
suunnittelu ja käyttöönottotyökalun (ETS), jossa täysin tuki tiedonsiirtomedioille (TP, PL, RF ja IP)
sekä täysi tuki käyttöönottomenetelmille (järjestelmä- ja helppokäyttömoodi). KNX on hyväksytty
eurooppalaisiin (CENELEC EN 50090 ja CEN EN 13321-1) ja kansainväliseen standardiin (ISO/IEC
14543-3). Tämä standardi perustuu 25 vuoden kokemukseen markkinoilta. Yli 400 jäsenyritystä
ympäri maailmaa, eri sovellusalueilta, on luonut yli 7000 KNX sertifioitua tuoteryhmää luetteloihinsa.
KNX Associationilla on yhteistyösopimuksia lähes 50000 asentajaan yrityksissä yli 125 maassa.

www.knx.org
Lisätietoja / materiaalia, ole hyvä ja ota yhteyttä: heinz.lux@knx.org
Kuvia voi ladata ositteesta: www.knx.org/news-press/press-room
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