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BRUSSELI, 20 Marraskuuta, 2015: KNX Association järjesti 25.
vuosipäivän KNX:lle, maailmanlaajuiselle STANDARDILLE kotien
ja rakennusten ohjaukseen. Se oli suurin, koskaan järjestetty,
maailmanlaajuinen yhden päivän tapahtuma kiinteistöautomaation
alalla.
Tiistaina 20 lokakuuta, 2015 järjestettiin näkyvästi "KNX Päivä". KNX:n
koordinoimia tapahtumia oli kaikkiaan 53, jotka kokosivat yhteen
tuhansia osallistujia 36 maassa. Niissä järjestettiin KNX koulutusta,
pidettiin esityksiä teknologiasta, esiteltiin projekteja, jaettiin palkintoja,
tehtiin tarjouksia ja paljon muuta.
"Mikä mahtava suoritus maailmanlaajuiselta KNX yhteisöltä yhdessä
juhlia 25 vuotiasta KNX:ä", sanoi Franz-Josef Kammerl KNX
Associationin puheenjohtaja. "Kukin osallistujamaan on onnistunut
keräämään yhteen asentajat, suunnittelijat ja loppukäyttäjät pohtimaan
järjestelmän ominaisuuksia, vahvuuksia ja älykkyyttä, KNX:n pitkän
tähtäimen tulevaisuutta kiinteistöautomaation maailmanlaajuiselle
standardille. Voimme oikeutetusti sanoa, että tämä on tärkeä päivä, KNX
on yhdistänyt maailman."
KNX Päivä koostui tarkasti kohdennetuista tapahtumaketjuista, joita
isännöivät KNX:n Kansalliset ryhmät, Koulutuskeskukset, Tieteelliset
Partnerit, Käyttäjäyhdistykset ja muut ammattilaiset vastaamaan
alueensa paikallisia tarpeita.


KNX Päivä alkoi Japanissa ja päättyi 18 tuntia myöhemmin
Chilessä



KNX Päivän osallistujille jaettiin ilmaiseksi 44 ETS5 Prolisenssejä, arvoltaan 44.000 Euroa.



KNX Arpajaispelejä jaettiin yli 2500 sosiaalisessa mediassa
#KNXis25, suosituin hashtag KNX:n historiassa kautta aikojen,
jossa suurimmat voittajat löytyivät Australiasta, Alankomaista ja
Romaniasta.
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Koko KNX:n historiassa, verkkosivulle http://KNXis25.knx.org,
vierailuja tuli enemmän kuin koskaan.



120 KNX Kannattajayritystä tuki KNX Päivää bannereissa,
uutisissa ja postituskampanjoissa.



Live-lähetyksiä tuli 11:sta KNX Päivän tilaisuudesta Ruotsista,
Suomesta, Kreikasta, Espanjasta, Belgiasta, Iranista,
Brasiliasta, Romaniasta ja Venäjältä.



Yhteensä 6 järjestettyä KNX tapahtumaa, eri puolilla Espanjaa
- enemmän kuin missään muussa maa.



Energiatehokkuuden Palkintoesityksissä
asennuksia Belgiassa ja Luxemburgissa.

arvostettiin

KNX

Vuoden 1990 käyttöönoton jälkeen, 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.
Tänään, yli 400 valmistaa kehittävät ja toimittavat yhteensopivien
laitteita ja teknologioita yli 7000 sertifioidussa KNX tuoteryhmistä
asiakaskunta yli 50000 KNX sertifioitu asentaa, jotka toimivat yli 125
maassa eri puolilla maailmaa.
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.
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Lisätietoja KNX:n 25. vuosipäivästä löydät vierailemalla sivustolla
http://knxis25.knx.org. Voit seurata KNX Twitteriä @KNXAssociation ja
Facebookia www.facebook.com/KNXAssociation.

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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