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A KNX Association International örömmel
jelenti be, hogy a jelentkezések a 2010-es
KNX Díjra beadhatók, melynek a díjkiosztója
a 2010-es Light+Building kiállítás Frankfurtban lesz (Németország).
A KNX Díj a világ azon legjobb KNX projektjeit jutalmazza a lakás és épületautomatizálás
terén, melyek kimagaslanak az innováció és
a technikai folyamat révén.
Jelentkezéseket, hat kategoriában, a világ
minden tájáról várunk (lásd fent).
Nyeremény: 1000 €, minden kategóriában
Beadási határid:
2010. január 29., péntek

Regisztráció: knx-award@knx.org
Információ: www.knx.org/award

Verseny
A díjjat hat kategóriában osztjuk: nemzetközi, nemzeti, nyilvánosság, energiahatékonyság, fiatal és speciális.
A KNX díj 2010 az ipar alapszabályait veszi figyelembe. A KNX
Association számára a meghatározó tényezők egy jelentkező
esélyeinek növelésére nem a KNX rendszer mérete és a mennyisége, hanem:
• A változatos feladatok
• A flexibilitás és kiterjedtség
• Az automatizálás szintje és a rendszer komplexitása
• Mennyire felhasználó barát és könnyen kezelhető
• A meggyőző erő a megrendelő felé
• A felhasznált készülékek több gyártótól származnak

Díjak és zsűri
A nyeremény minden egyes kategóriában 1000 EUR. Minden
egyes kategória nyertese megkapja a KNX trófeát.
A zsüri a KNX világból érkező, semleges szakemberekből és a
KNX Association embereiből áll. Ha szükséges, a KNX Association és a zsűri dovábbi információt kérhet a résztvevőktől
a project értékeléséhez.
A díjjat hat kategóriában osztjuk: nemzetközi, nemzeti, nyilvánosság, energiahatékonyság, fiatal és speciális.

Határidő
• A teljesen kitöltött jelentkezési dokumentációk beadási
határideje 2010. január 29. péntek.
• A postai bélyegző kelte a döntő.
• A zsűri a beküldött anyagokat 2010. februárjában értékeli.
• Minden kategóriában a legjobb öt értesítést kap email-ben
a zsűri gyűlése után.
• A KNX díjjak a Light+building kiállításon lesznek kiosztva
(2010. április 11-16.) Frankfurtban (Németország).
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