Celosvětová NORMA pro řízení funkcí v bytech a budovách

Tisková zpráva
KNX je stále první volbou pro WorldSkills

Zlatý standard pokračuje v inspirování mladých
talentů v tvorbě moderních stavebních systémů
Brusel – Žádné profesionální mistrovství světa bez KNX! Od 15. do
18. října 2017 se opět mladí lidé z celého světa setkali a aby svou vášeň
pro své profese uvolnili a postavili se proti sobě v 51 disciplínách na
WorldSkills 2017 v Abú Dhabí. Tyto mladé talenty nemohou chybět ani v
celosvětovém standardu pro systémové instalace bytů a budov v tomto
roce. KNX zůstává základní technikou pro elektrické instalace a je první
volbou pro tyto mladé soutěžící z více než 40 zemí.

Pro účastníky pokračování dlouhodobého partnerství mezi WorldSkills a KNX
znamená, že na letošním "Světovém poháru pro profese" mohou pracovat i
se zlatým standardem. S tímto standardem již pravidelně pracují s
pokročilými řešeními ve své každodenní práci a vzdělávacích procesech. V
minulých letech se systém KNX osvědčil nejen na WorldSkills, ale také na
EuroSkills, AsianSkills a AmericanSkills – regionálních obdobách
profesionálních šampionátů - a současně vyzdvihl mladé nadšení pro
moderní inženýrství rodinných domů a budov.
"Studie prokazují, že systém KNX se nejen pevně usadil na nejdůležitějších
trzích v oblasti inteligentních instalací, ale také se umístil na popředí
technického pokroku. KNX je tedy skutečnou technikou pro budoucnost a
těšíme se na jeho zpřístupnění specialistům budoucnosti, jako v Abú Dhabi ",
vysvětluje Franz Kammerl, předseda asociace KNX. Rostoucí význam KNX
na všech kontinentech byl také klíčem pro organizátora odborné soutěže,
když se rozhodl vybrat KNX jako techniku certifikovanou podle ISO / IEC
14543 pro soutěž v rámci WorldSkills 2017.
"WorldSkills a asociace KNX jsou přirozenými partnery," zdůrazňuje David
Hoey, generální ředitel společnosti WorldSkills. "Společně jsme v čele
pokroku, který je řízený novými technologiemi a neustále redefinuje to, co je
požadováno z hlediska odborných a technických dovedností a schopností.
Jako globální technologický vůdce pro inteligentní sítlě v budovách je
asociace KNX silným partnerem WorldSkills Abu Dhabi 2017 ", říká Hoey.
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WorldSkills působí jako globální platforma pro podporu profesionální
dokonalosti a rozvoje dovedností mladých talentů. WorldSkills podporuje 77
členských států a regionů. Hlavním cílem organizace je připravit dnešní
mladé talenty, aby byli zítřejšími specialisty v budoucím zaměstnání. To se
děje prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi průmyslem, vládami a
vzdělávacími institucemi, jakož i prostřednictvím výměny znalostí. "V této
souvislosti, stejně jako v předchozích letech, tato odborná soutěž prokazuje
zavedení pozoruhodného řemeslného zpracování a praktických znalostí v
elektrotechnice s KNX. WorldSkills 2017 a je tedy opět skvělou událostí –
nejen pro KNX, ale také pro celou generaci mladých talentů, "zdůrazňuje
předseda KNX Franz Kammerl.

Další informace na www.worldskillsabudhabi2017.com a
www.knx.org

Obr. 1: Logo WorldSkills.

Obr. 2: Logo KNX
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O KNX
KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem techniky KNX – celosvětové NORMY pro všechny aplikace
řízení funkcí v bytech i 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
audia/videa a mnoha dalších. KNX nabízí jediný, na producentech nezávislý projekční a
programovací nástroj (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 27 let trvajících zkušenostech
na trhu. Více než 410 členských společností z celého světa a z různých aplikačních oblastí má více
než 7000 KNX certifikovaných výrobkových skupin ve svých katalozích. KNX asociace má
partnerství s více než 70000 elektroinstalačními společnostmi ze 160 zemí.

www.knx.org
Pro další informace / materiály kontaktujte laskavě: heinz.lux@knx.org
Vyobrazení lze stáhnout z: www.knx.org/knx-en/press-room/
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