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Mezinárodní asociace KNX vás s potěšením vyzývá k podání přihlášky
do soutěže o cenu KNX Award 2016, která bude vyhlášena během
veletrhu light+building 2016 (dne 15. března) ve Frankfurtu (Německo).
KNX Award oceňuje nejlepší KNX projekty řízení domů a budov z celého
světa, které zajišťují inovace a technický pokrok. Přihlášky jsou
přijímány v 5 kategoriích: Mezinárodní, Publicita, Energetická efektivita,
Mládež a Speciální. Uzávěrka přihlášek: 20. listopad 2015. Více informací
na http://award.knx.org

info@knx.org
www.knx.org

KNX Award 2016 vyzdvihuje základní principy průmyslových dovedností.
Rozhodujícími faktory pro Asociaci KNX k dosažení šancí na úspěch
přihlášky není velikost či rozsah KNX instalace, ale především
Rozmanitost obsažených činností
Pružnost a rozšiřitelnost
Úroveň automatizace a komplexnosti instalace
Uživatelská jednoduchost a uživatelská přijatelnost
Přesvědčivost argumentů pro zákazníka
Použití produktů od různých výrobců
Ceny a porota
Finanční ocenění v každé kategorii KNX Award je €1000. Vítězové v každé
kategorii obdrží také žádanou KNX trofej. Porota sestává z nezávislých
odborníků ze světa KNX a z Asociace KNX. V případě nutnosti Asociace KNX
a porota si může vyžádat přídavné informace od účastníků podílejících se na
projektech. Cena je vyhlašována v 5 kategoriích: Mezinárodní, Publicita,
Energetická efektivita, Mládež, a Speciální.
Časový postup
Konečný termín k zaslání přihlášky s kompletní dokumentací je 20. listopad
2015.
Porota bude hodnotit obdržený materiál v prosinci 2015.
Pět nejlépe umístěných v každé kategorii bude po ukončení zasedání
poroty informováno emailem.
KNX Awards 2016 budou vyhlášeny v průběhu veletrhu light+building ve
Frankfurtu (15. března 2016).
Kontakt:
Email: knx-award@knx.org Web: http://award.knx.org
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Obr. 1:
KNX Award oceňuje celosvětově nejlepší KNX
projekty řízení domů a budov

Obr. 2:
Vítězové v každé kategorii obdrží také žádanou
KNX trofej

KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětový STANDARD pro všechny
aplikace řízení funkcí v domech a budovách, v rozsahu od řízení osvětlení a stínění, přes různé
systémy zabezpečení, vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hlášení, kontrolu úniků vody,
řízení spotřeby energie, inteligentní (smart) měření, stejně jako řízení různých domácích zařízení,
audio/video a mnoha dalších. KNX je celosvětovou normou pro řízení domů a budov s jediným,
na výrobcích nezávislým projekčním a programovacím nástrojem (ETS), s úplnou sadou
podporovaných komunikačních médií (TP, PL, RF a IP), stejně jako s kompletní podporou
konfiguračních režimů (systémový a snadný režim). KNX je odsouhlasen jako norma evropská
(CENELEC EN 50090 a CEN EN 13321-1) i jako norma mezinárodní (ISO/IEC 14543-3). Tato
norma je založena na více než pětadvacetiletých zkušenostech na trhu. Více než 380 členských
společností z celého světa a z různých aplikačních oblastí má více než 7000 KNX certifikovaných
výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX asociace má uzavřená partnerství s více než
48000 elektroinstalačními společnostmi ve více než 135 zemích.

www.knx.org
Pro další informace / materiály laskavě kontaktujte: knx-award@knx.org
Obrázky lze stáhnout z: www.knx.org/news-press/press-room
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