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KNX STERREN WORLDSKILLS LONDEN 2011
Het WorldSkills Londen evenement van 8-11 oktober 2011, bleek zeer
succesvol voor KNX Association. Niet alleen werd voor het eerst het
KNX-protocol

in

de

elektrische

installatie

categorie

gekozen,

honderden studenten maakten ook van de gelegenheid gebruik om de
KNX stand te bezoeken om te zien waarom KNX de toekomst van
intelligente gebouw-technologie vertegenwoordigt. Alle details over
KNX tijdens WorldSkills 2011 zijn hier te zien:
http://www.youtube.com/user/knxAssociation?feature=mhee#p/u/0/ax9
0WmnRAjU

35 deelnemers van de elektrische installatie categorie, gebruikten KNX
als platform voor hun werk om hun opmerkelijk vakmanschap en
praktische elektrotechnische vaardigheden te demonstreren. De
selectie van KNX weerspiegelde de mondiale trend in de huis- en
gebouwenautomatisering technologie, waar KNX de enige wereldwijd
gestandaardiseerde bus-technologie is. Michael Hourihan, WorldSkills
Chief Expert voor de elektrische installaties categorie, zei: "We
moeten met onze tijd meegaan en dus onze vaardigheden up-to-date
te houden met de meest moderne technologie. Een belangrijke stap
hiertoe was voor ons het opnemen van KNX in een van onze
modules."

Alle deelnemers bereikten extreem hoge eisen van vakmanschap met
als uiteindelijke winnaars: Benjamin Houghton van Australië (gouden
medaille), Gian-Andrea Casaulta van Zwitserland (gouden medaille)
en Kieran Doherty van Ierland (gouden medaille), Bernt Erlend van
Noorwegen (bronzen medaille) en Seon Jung Hwang van Korea
(bronzen medaille) ..
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Afbeelding 1. Winnaars van Worldskills London 2011, skill18

KNX Association was ook zeer nadrukkelijk aanwezigheid op
WorldSkills 2011 door middel van haar beursstand, die uiterst
nieuwsgierige studenten en schoolkinderen aantrok gedurende het
vier dagen durende evenement. Ze grepen de kans om meer te weten
te komen over KNX en om hun eigen creatieve, grappige en
doordachte video's te maken om het begrijpen van de KNX
technologie te bevorderen. Deze video's kunnen bekeken worden,
stemmen kan ook via: http://contest.knx.org.
Heinz Lux, directeur van de KNX Association, zei: "WorldSkills 2011
was een buitengewoon evenement, niet alleen voor KNX maar voor
een hele generatie jonge mensen, aan wie een groot inzicht gegeven
werd in de mogelijkheden, die de wereld van elektrische installaties
voor hen in de toekomst hebben kan. "
About KNX
KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijd enige open
STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit houdt zowel
de besturing in van gebouwgebonden installaties zoals verlichting, zonwering, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
energiemeters, telecommunicatie als consumentenelektronica in. KNX is wereldwijd de enige
standaard voor huis- en gebouwenautomatisering: Een fabrikant- en productonafhankelijk
ingebruiksstellingstool (ETS). Een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP). Een
volledige serie configuratiemodi (system and easy mode). KNX is erkend als: Europese
Standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en Internationale Standaard (ISO/IEC
14543-3). Deze standaard is gebaseerd op meer dan 19 jaar ervaring in de markt, de
voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 250 bedrijven wereldwijd zijn lid van
de vereniging en bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan.
KNX Associatie heeft met meer dan 30.000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in bijna
100 landen. www.knx.org
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