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Brussel - Geen beroepswereldkampioenschappen zonder KNX! Van 15
t/m 18 oktober kunnen jonge talenten uit de hele wereld weer hun kunnen
laten zien op de WorldSkills 2017 in Abu Dhabi. Daar nemen ze het in 51
disciplines tegen elkaar op, waarbij ze ook dit jaar weer gebruik kunnen
maken van de wereldwijde standaard voor de huis- en
gebouwsysteemtechniek. KNX blijft namelijk als basistechnologie de
eerste keuze voor de discipline elektrotechniek, waarin jonge deelnemers
uit meer dan 40 landen het tegen elkaar opnemen.
Voor de deelnemers betekent de voortzetting van de jarenlange samenwerking
tussen WorldSkills en KNX, dat ze ook op het "WK voor beroepen” van dit jaar
met de Gold-standard mogen werken, waarmee ze tijdens hun opleiding en
werk al regelmatig de meest vooruitstrevende oplossingen omzetten.
Bovendien heeft KNX zich in de afgelopen jaren niet alleen bewezen bij
WorldSkills, maar ook bij de regionale varianten EuroSkills, AsianSkills en
AmericanSkills, waar deze ervoor gezorgd heeft, dat jonge talenten nog
enthousiaster zijn geworden over moderne huis- en gebouwsysteemtechniek.
“Onderzoeken tonen aan, dat KNX op het gebied van intelligente
gebouwautomatisering niet alleen een vaste naam is op de belangrijkste
markten, maar tot de top van de technische ontwikkeling behoort. KNX is
daardoor echt technologie voor de toekomst en wij kijken ernaar uit, om deze
in Abu Dhabi toegankelijk te maken voor de vakkrachten van de toekomst”, legt
Franz Kammerl, president van de KNX Association, uit. De groeiende
betekenis van KNX op alle continenten gaf voor de organisator van de
beroepscompetitie eveneens de doorslag om te kiezen voor KNX als conform
ISO / IEC 14543 gecertificeerde technologie voor WorldSkills 2017.
"WorldSkills en de KNX Association zijn natuurlijke partners!", licht David Hoey,
CEO van WorldSkills, toe. "Wij staan samen vooraan bij een door nieuwe
technologieën aangedreven ontwikkeling, die de eisen aan beroeps- en vooral
technische vaardigheden en competenties continu opnieuw definieert. Als
wereldwijd technologisch leider op het gebied van intelligente
gebouwautomatisering is de KNX Association een goede partner voor
WorldSkills Abu Dhabi 2017”, aldus Hoey.
Als wereldwijd platform voor het bevorderen van topprestaties op
beroepsgebied en de ontwikkeling van competenties van jonge talenten doen
77 lidstaten en -regio's mee aan WorldSkills. De primaire doelstelling van de
organisatie is, om door de internationale samenwerking van industrie,
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regeringen en scholingsinstituten alsmede door kennisuitwisseling de jonge
talenten van vandaag als vakkrachten van morgen voor te bereiden op de
banen van de toekomst. “In dit verband zal tijdens de beroepscompetitie, net
zoals
de
voorgaande
jaren,
de
omzetting
van
opmerkelijke
beroepsvaardigheden en praktische kennis op het gebied van elektrotechniek
met KNX gedemonstreerd worden. WorldSkills 2017 zal derhalve opnieuw een
fantastisch evenement zijn, niet alleen voor KNX, maar ook voor een hele
generatie jonge talenten”, benadrukt KNX-president Franz Kammerl.
Meer informatie op www.worldskillsabudhabi2017.com en www.knx.org
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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 27 jaar ervaring in de markt. Meer dan 410 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 70.000
installatiebedrijven partnerovereenkomsten in 160 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/knx-nl/pers/

3

