KNX AWARD
2018
Richtlijnen en voorwaarden

Standaard
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 fabrikanten 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 27 jaar ervaring in de markt.
Meer dan 400 bedrijven wereldwijd zijn lid van de
vereniging en bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde
productgroepen in hun catalogi aan. KNX Associatie
heeft met meer dan 70.000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten 160 landen.

Award
De KNX Award is een erkenning voor de meest representatieve KNX projecten in
de huis- en gebouwenautomatisering wereldwijd op vlak van innovatie en technische
vooruitgang. In 2018 zal deze award voor de elfde keer uitgereikt worden. Grootte
en omvang zullen slechts in mindere mate als selectiecriteria gehanteerd worden.
Vooral volgende criteria zullen een belangrijke rol spelen:
• de verscheidenheid aan functies,
• de flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden,
• de automatiseringsgraad en complexiteit van de installatie,
• de gebruiksvriendelijkheid en appreciatie door de gebruiker,
• de argumenten waarmee de klant overtuigd werd,
• het gebruik van producten van verschillende fabrikanten.
Voor de winnaar is de KNX Award het marketinginstrument bij uitstek. KNX
Association en zijn nationale groepen zullen de gelauwerde projecten in alle media
ruim aan bod laten komen.

Categories
International Award: KNX projecten wereldwijd
Publicity Award: KNX projecten die de KNX voordelen aantonen
Energy Efficiency Award: KNX projecten die vooral het energie-efficiëntie aspect aan bod laten komen
Young Award: KNX projecten door jongeren gerealiseerd (ook scholieren of schoolklassen)
Special Award: KNX projecten die opvallen omwille van bijzondere eigenschappen

Prijs
Het prijzengeld voor de KNX Award 2018 bedraagt €1000 per categorie. Elke winnaar per categorie ontvangt
daarenboven ook de begeerde KNX-trofee.

Jury
De winnaars worden gekozen door een professionele
deskundige jury, op basis van het ingediende project,
informatie en fotomateriaal. De jury bestaat uit neutrale
deskundigen van de KNX wereld en de KNX Association. De jury neemt zijn beslissing bij eenvoudige meerderheid, en kan niet worden aangevochten door de
deelnemers. Een individuele verklaring kan niet worden
gegeven voor het geval men geen award ontvangt. De
jury zal samenkomen in december 2017. Onmiddellijk
na de beslissing van de jury, zullen de vijf genomineerden per categorie op de hoogte gebracht worden via
e-mail. De award wordt toegekend in vijf categorieën.

Planning
Deadline voor het indienen van de volledige inschrijvingsdocumenten is 24 november 2017.
De jury vergadert in december 2017. Onmiddellijk
na het afsluiten van deze vergadering worden de vijf

genomineerden per categorie via e-mail op de hoogte
gesteld.
De KNX Awards 2018 zullen worden uitgereikt tijdens
de „light +buildung“ beurs in Frankfurt (20 maart 2018).

Inschrijven
• Inschrijven kan uitsluitend via http://award.knx.org
• Deadline voor het indienen van de volledige inschrijvingsdocumenten is 24 november 2017.
• De documentatie kan in het Engels, Frans, Duits,
Spaans of in het Nederlands ingediend worden.

• De gegevens van de ingediende projecten worden
overgenomen uit de projectomschrijving. KNX Association is niet verantwoordelijk voor incorrecte of
verkeerde gegevens.

Voorwaarden deelname
Systeemintegratoren, die op het moment van inschrijving een functionerende KNX-installatie én het zinvol
en gepast gebruik van KNX-gecertificeerde producten
kunnen voorleggen, kunnen zich inschrijven voor de
wedstrijd. De ingediende projecten moet in de afgelopen twee jaren voltooid zijn. De deelname aan de
wedstrijd en het uitreiken van de prijzen vinden plaats
onder uitsluiting van de gerechtelijke weg. Noch tegen
de preselectie noch tegen de beslissingen van de jury

kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Leden van de KNX Association en hun personeel kunnen
niet deelnemen. De ingediende projecten mogen de
octrooirechten van derden niet schenden. KNX Association kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De deelnemers gaan ermee akkoord dat de gegevens
van alle ingeschreven projecten door KNX Association
International en de KNX nationale groepen, voor publicatiedoeleinden mogen gebruikt worden.
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