Verdensstandarden for hjem og bygningsautomasjon

Pressemelding
25 Års Jubileum for KNX – 20.10.2015

KNX MARKERER 25ÅRS JUBILEUM MED DET STØRSTE
EVENTET NOEN SINNE, INNEN BYGNINGSAUTOMASJON.
BRUSSEL, 15. september 2015: KNX Association, som er
grunnleggeren og eieren av KNX-teknologien feirer nå 25 års
jubileum. KNX standarden er blitt en verdensomspennende
standard for hjem og bygningsautomasjon og feirer nå 25-års
jubileum
ved
å
lansere
"KNX
Day".
KNX Day vil bli organisert av det internasjonale KNX miljøet og vil
bli det største eventet noensinne innen sektoren for
bygningsautomasjon. Eventet vil finne sted i mer enn 40 land på
tirsdag 20. oktober 2015.
KNX Dag er en anerkjennelse for den prestasjon det i seg selv er å nå
denne 25 års milepælen. Vi ser frem til nye dynamiske løsninger, for
eksempel "KNX byen, initiativ for smarte byer ", sier Franz-Josef
Kammerl, president i KNX Association. "På tirsdag den 20. oktober vil
KNX organisasjoner i flere land over hele verden være vert for en
rekke spesielle aktiviteter tilpasset kravene fra lokale installatører,
bygge bransjen og sluttbrukere. Disse vil presentere de store
mulighetene og fordelene ved KNX-teknologien og omfavne titusenvis
av mennesker over hele verden. Dette er et unikt, spennende og
fremfor alt, et historisk øyeblikk for KNX. "
KNX historien begynte i 1990 med visjonen om og "revolusjonere
klassiske, elektriske installasjonsteknikker og bli et system for
realisering
av
smarte
boliger
og
bygninger".
Siden den tiden, har KNX forvandlet installasjonen av
bygningsautomasjon i boliger, kommersielle, offentlige og industrielle
bygg. Standarden gir en åpen, pålitelig og enkel installasjons for å
styre belysning, persienner, sikkerhet, oppvarming, ventilasjon, air
condition, (HVAC), vannforsyning, vanning, energistyring, smart
energimåling, feilsøking og ekstern overvåking av systemer i tillegg til
husholdningsapparater, audio- video-teknologi og mer.
I dag utvikler og leverer over 400 produsenter KNX kompatible enheter
og teknologier for over 7000 sertifiserte KNX produkter til en
kundebase på mer enn 50.000 KNX sertifiserte installatører, som
opererer i over 125 land over hele verden.
I 2015, fortsetter KNX å lede teknologiutviklingen innen banebrytende
konsepter og ny vinnende applikasjoner. For eksempel: KNX city viser
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hvilket potensiale og gode løsninger som ligger i å distribuere en
standard for alt innen: bygninger, infrastruktur, mobilitet og
energiproduksjon. Andre tiltak inkluderer utvikling av KNX Secure for å
sikre høyere sikkerhet i hjem og bygning. Konfigurering ved hjelp av
smarttelefoner og tablets ble gjort enklere ved å implementere RF
teknologien i programmeringsverktøyet KNX, ETS.
KNX Training Centres, Scientific Partners, User club og Professionals,
samt KNX nasjonale grupper, gjennomfører en rekke av aktiviteter for
å markere den største dagen i KNX historien. Høydepunkter fra disse
programmene vil omfatte dedikerte prosjekter, montre, teknologi
presentasjoner og opplæringsmuligheter, prisbelønnet anerkjennelse
for prestisjetunge KNX-installasjoner i tillegg til insentiver, for
eksempel, gratis ETS lisenser.
"Bygg-automasjon fortsetter å utvikle seg, så gjør også KNX," legger
Franz-Josef Kammerl til. "KNX Day viser hvordan vi beveger oss
fremover for å møte markedets krav og muligheter for fremtidig vekst
innen sektoren. På denne måten vil KNX beholde sin lederposisjon, og
fortsetter å støtte og skape sitt fellesskap, og forblir et riktig
automasjonsteknologivalg for også de neste 25 årene.
Mer informasjon om 25-årsjubileet for KNX, sammen med opplysninger
om aktiviteter som vil finne sted som en del av KNX Day, vil du finne
på http://knxis25.knx.org Antall plasser er begrenset, så påmelding via
nettsiden bør gjøres så snart som mulig. Følg KNX Day på
twitterKNXAssociation
bruker
#
KNXis25
og
Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation.
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About KNX
KNX Association er grunnleggeren og eieren av KNX-teknologien – verdensstandarden for alle
funksjonene i hjem og bygningsautomasjon, dette gjelder da alt fra lys, varme, ventilasjon,
persienner, forskjellige alarmsystemer, kjøling, energimåling, smarte energimålere, i tillegg til
husholdningsmaskiner, audio/video og mye mer. KNX tilbyr en produsent uavhengig løsning
uavhengig
av
design
og
programmeringsverktøy
(ETS)
KNX er godkjent i hht. Europeisk (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1) og den
Internasjonal standarden (ISO/IEC 14543-3). Denne standarden er basert på 25 års erfaring I
markedet med over 400 medlemsbedrifter verden rundt. Totalt har de mer enn 7000 KNX
sertifiserte produktgrupper i sine kataloger. KNX Association har partner avtale med rundt 50,000
systemintegratorer i mer enn 125 land.

www.knx.org
For mere informasjon/materiale, ta kontakt med: heinz.lux@knx.org
Bilder kan lastes ned fra: www.knx.org/news-press/press-room
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