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DE WERELD VAN GEBOUWENAUTOMATISERING
VIERT HET 25-JARIG BESTAAN VAN KNX
BRUSSEL, 20 november 2015: KNX Association heeft het 25-jarig
bestaan van KNX, de wereldwijde STANDAARD voor woning- en
gebouwenautomatisering, gevierd met het grootste mondiale
evenement ooit voor de sector gebouwenautomatisering
´KNX Day´ vond plaats op dinsdag 20 oktober 2015 met maar liefst 53
gecoördineerde evenementen. Duizenden deelnemers uit 36
verschillende
landen
namen
deel
aan
KNX
trainingen,
technologiepresentaties, projectdemonstraties, onderscheidingen,
promoties en meer.
"Wat een spectaculaire manier was dat voor de KNX gemeenschap
om zich wereldwijd te verenigen en samen het 25-jarig bestaan van
KNX te vieren", zegt Franz-Josef Kammerl, voorzitter van KNX
Association. "Elk deelnemend land is erin geslaagd om installateurs,
bestekschrijvers en eindgebruikers te doordringen van de
mogelijkheden, de sterke punten en de mooie toekomst op lange
termijn
voor
KNX
als
wereldwijde
standaard
voor
gebouwenautomatisering. We kunnen met recht zeggen dat KNX op
deze gedenkwaardige dag de wereld met elkaar heeft verbonden."
KNX Dag bestond uit een reeks van specifieke evenementen
georganiseerd werden door de Landelijke Groepen van KNX,
opleidingscentra, Scientific Partners, Userclubs en Professionals
tegemoet te komen aan de plaatselijke behoeften van
desbetreffende landen.
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KNX Day begon in Japan en eindigde 18 uur later in Chili.



Er werden 44 ETS5 Pro Licenties, ter waarde van 44.000 euro,
gratis uitgedeeld aan deelnemers van KNX Day.



Meer dan 2500 mensen deelden via sociale media het KNX
Loterijspel via # KNXis25, de meest populaire hashtag ooit in
de geschiedenis van KNX. De winnaars van de grootste prijzen
kwamen uit Australië, Nederland en Roemenië.
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http://KNXis25.knx.org werd de meest bezochte webpagina in
de geschiedenis van KNX.



120 KNX Supporter-bedrijven hielpen KNX Day onder de
aandacht te brengen met banners, nieuws en mailings.



Live-streams van 11 KNX Day-activiteiten in Zweden, Finland,
Griekenland, Spanje, België, Iran, Brazilië, Roemenië en
Rusland.



Maar liefst 6 gecoördineerde KNX evenementen vonden plaats
op verschillende locaties in Spanje - meer dan in enig ander
land.



Er werden Energy Efficiency Awards toegekend
prestigieuze KNX installaties in België en Luxemburg.
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Sinds haar introductie in 1990 heeft KNX grote veranderingen teweeg
gebracht op het gebied van automatiseringstoepassingen voor
residentiële, commerciële, publieke en industriële gebouwen. De
standaard biedt een open, betrouwbare en eenvoudig te installeren
methode voor het bedienen van verlichting, zonwering, beveiliging,
verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC), watervoorziening en irrigatie,
energiebeheer,
slimme
meters,
foutopsporing
en
controlesystemen op afstand, evenals huishoudelijke apparaten, audioen videotechnologie en meer.
Vandaag de dag worden er door meer dan 400 fabrikanten
compatibele componenten en technologieën ontwikkeld voor ruim 7000
gecertificeerde KNX productgroepen, die vervolgens worden geleverd
aan een klantenbestand van meer dan 50.000 KNX gecertificeerde
installateurs, actief in meer dan 125 landen over de hele wereld.
Ook in 2015 zal KNX verder gaan met de ontwikkeling van
baanbrekende concepten en technologische toepassingen die de
markt zullen veranderen. KNX city laat bijvoorbeeld zien welke
mogelijkheden de standaard herbergt om tot een gecombineerde
oplossing te komen voor gebouwen, infrastructuur, mobiliteit en
energieopwekking. Andere initiatieven zijn onder andere de
ontwikkeling van KNX Secure voor het waarborgen van een hogere
veiligheid in woning- en gebouwenautomatisering; de implementatie
van RF binnen de ETS inbedrijfname-tool; de toenemende eenvoud
van KNX configuratie via smartphones en tablets en het gebruik van
KNX om het potentieel van big data en het Internet of Things te
benutten.
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Ga voor meer informatie over het 25-jarig bestaan van KNX naar
http://knxis25.knx.org. Volg KNX op twitter @KNXAssociation en
Facebook www.facebook.com/KNXAssociation.

Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie de – wereldwijde
STANDAARD voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit omvat het sturen van
gebouwfuncties van onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie,
airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
slimme energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. KNX is de
wereldwijde standaard voor woning- en gebouwenautomatisering met een fabrikant- en
productonafhankelijke ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van
transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) evenals een volledige serie configuratiemodi (system
en easy mode). KNX is erkend als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN
EN 13321-1) en een internationale standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is
gebaseerd op 25 jaar ervaring in de markt. Meer dan 400 bedrijven wereldwijd uit
verschillende toepassingsgebieden zijn aangesloten bij KNX en bieden bijna 7000 KNX
gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. KNX Association heeft met meer dan
50.000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in meer dan 125 landen.

www.knx.org

Voor meer informatie/gegevens kunt u een e-mail sturen naar:
heinz.lux@knx.org
Afbeeldingen kunnen hier worden gedownload: www.knx.org/newspress/press-room
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