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Press release
25º Aniversário do KNX – 20.10.2015

A KNX ASSINALA O 25º ANIVERSÁRIO COM O
MAIOR EVENTO DE SEMPRE SOBRE AUTOMAÇÃO
DE EDIFÍCIOS.
BRUXELAS, 25 de Setembro de 2015: A Associação KNX, a
criadora e dona da tecnologia KNX, está a celebrar o 25º
aniversário do PADRÃO internacional para a Automação
Residencial e Predial, ao lançar o “Dia KNX”. Organizado pela
comunidade internacional KNX, o “Dia KNX” será o maior evento
global de sempre do setor de Automação e está sincronizado para
ocorrer em mais de 40 países na terça-feira dia 20 de Outubro de
2015.
“O dia KNX reconhece a nossa conquista ao alcançar este importante
marco de 25 anos e também olhar para a frente de forma dinâmica,
para novas soluções, como por exemplo, a iniciativa “Cidade KNX”
para cidades inteligentes (smart cities)” comenta Franz-Josef
Kammerl, Presidente da Associação KNX. “Na terça-feira dia 20 de
Outubro, as comunidades KNX em diversos países em todo o globo,
levam a cabo uma grande diversidade de iniciativas adequadas às
necessidades dos instaladores locais, projetistas e utilizadores finais.
Estes irão mostrar as capacidades e benefícios significativos da
tecnologia KNX e irá envolver dezenas de milhares de pessoas em
todo o mundo. É um momento único, excitante a acima de tudo, um
momento histórico para a KNX.”
A história do KNX começou em 1990 com a visão de “revolucionar as
técnicas clássicas de instalações elétricas e que se tornou num
sistema para realização de residências e edifícios inteligentes”.
Desde essa altura, o KNX transformou as aplicações de automação
em residências, edifícios comerciais, públicos e industriais. O padrão
providencia um sistema aberto, fiável e de instalação fácil para
controlar iluminação, janelas (persianas/cortinas), segurança,
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), fornecimento de
água e irrigação, gestão de energia, contagens inteligentes,
reconhecimento de falhas e sistemas remotos de monitoramento bem
como eletrodomésticos, tecnologia de áudio e vídeo e muito mais.
Hoje, mais de 400 fabricantes desenvolvem e fornecem dispositivos
compatíveis e tecnologia com mais de 7.000 famílias de produtos
certificados KNX para uma base de clientes de mais de 50.000
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instaladores KNX certificados, que operam em mais de 125 países em
todo o mundo.
Em 2015, a KNX continua a liderar o setor com o desenvolvimento de
conceitos inovadores e aplicações de tecnologia que mudam o
mercado. Por exemplo, a cidade KNX demonstra o potencial de
implantação do padrão para fornecer uma solução combinada para os
edifícios, infraestrutura, mobilidade e geração de energia. Outras
iniciativas incluem o desenvolvimento de segurança KNX para garantir
maior segurança no controle de casas e edifícios; a implementação de
RF dentro da ferramenta de comissionamento KNX, o ETS; a
crescente simplicidade de configuração KNX via smartphones e tablets
e usando KNX para aproveitar o poder dos grandes dados e da
"Internet das Coisas" (IoT).
Os Centros de Formação KNX, Parceiros Científicos, Clubes de
Utilizadores e Profissionais, bem como os Grupos Nacionais KNX
estão a coordenar uma gama de atividades para marcar o maior dia na
história do KNX. Destaques desses programas incluirão vitrinas
dedicadas de projeto, apresentações da tecnologia e oportunidades de
formação, prêmios de reconhecimento de instalações KNX de
prestígio, eventos de networking e promoções comemorativas e
incentivos, tais como, licenças gratuitas da ferramenta de
comissionamento ETS.
"Assim como a automação predial continua a evoluir, o mesmo
acontece com o KNX", acrescenta Franz-Josef Kammerl. "O Dia KNX
mostra como estamos avançando para atender às necessidades de
mercado e oportunidades de futuro crescimento do sector. Desta
forma, o KNX vai manter a sua posição de liderança, continuar a
apoiar e nutrir a sua comunidade e continuar a ser a escolha certa
para a tecnologia de automação nos próximos 25 anos, e além. "
Mais informações sobre o 25º aniversário do KNX juntamente com
informações sobre os eventos que ocorrem como parte do Dia KNX
podem ser encontradas em http://knxis25.knx.org. O numero de
lugares em cada evento são limitados, por isso a inscrição através do
site deve ser realizada o mais rapidamente possível. Siga o Dia KNX
no twitter @KNXAssociation usando #KNXis25 e Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation.
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Sobre KNX
A KNX Association é a criadora e proprietária da tecnologia KNX - o PADRÃO mundial para todas
as aplicações de controlo em casas e edifícios, que vão desde o controle de iluminação e janelas
(persianas/cortinas) a vários sistemas de segurança, aquecimento, ventilação e ar condicionado,
monitoramento, alarme, controle da água, gestão de energia, medição inteligente, bem como
eletrodomésticos, áudio/vídeo e muitos mais. A KNX fornece uma ferramenta única,
independente de fabricante, para o desenho e comissionamento (ETS), com um conjunto
completo meios de comunicação suportados (TP, PL, RF e IP), bem como um conjunto completo
de modos de configuração suportados (system e easy mode). O KNX está aprovado como
Padrão Europeu (CENELEC EN 50090 e EN 13321-1 CEN) e como Padrão Internacional
(ISO/IEC 14543-3). Esta norma é baseada em 25 anos de experiência no mercado. Mais de 400
empresas associadas em todo o mundo a partir de diferentes domínios de aplicação têm mais de
7000 grupos de produtos com certificação KNX nos seus catálogos. A Associação KNX tem
acordos de parceria com quase 50.000 empresas de instalação em mais de 125 países.

www.knx.org
Para mais informação / material por favor contate: heinz.lux@knx.org
As Fotografias podem ser descarregadas em: www.knx.org/newspress/press-room
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