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KNX Association International, er glade for
at kunne annoncere, at der nu kan indsendes
ansøgninger til KNX Award 2014.
KNX Award bliver uddelt på udstillingen
light+building 2014 i Frankfurt (Tyskland).
KNX Award uddeles til de bedste KNX projekter i boligen og til projekter i forbindelse
styring af bygninger og der lægges vægt på
innovation
Ansøgninger er velkomne fra hele verden og
opdeles i 5 kategorier (se ovenfor).
Præmier: �1000 i hver kategori
Sidste frist for indsendelse:
6 December 2013

Info / Registrering:
www.knx.org/knxaward

Konkurrencen
KNX Award 2014 samler op på grundlæggende håndværksmæssige principper. De afgørende faktorer for KNX
Association´s bedømmelse og som kan øge chancerne for at
vinde, er ikke størrelsen og omfanget af KNX installationen,
men snarere
• Mangfoldigheden af løsningen
• Fleksibilitet og udvidelsesmuligheder
• Graden af automatisering og kompleksiteten af anlægget
• Brugervenlighed og brugerens accept
• Overbevisende argumenter for kunden
• Anvendelsen af produkter fra forskellige producenter

Præmier og jury
KNX Award beløber sig til �1000. Vinderne i hver kategori
vil også modtage det eftertragtede KNX trofæ.
Dommerkomitéen består af neutrale eksperter fra KNX
verden og KNX Association. Om nødvendigt, kan KNX Association og juryen anmode om yderligere oplysninger fra
deltagerne til at evaluere projekterne.
Prisen uddeles i 5 kategorier: International, Publicity, Energy
Efficiency, Young and Special.

Deadline
• Sidste frist for indsendelse af en komplet ansøgning er
6 December 2013.
• Juryen vurderer det indsendte materiale i Januar 2014.
• De fem bedste nominerede i hver kategori vil blive informeret via e-mail efter afslutningen af jury mødet.
• KNX Award 2014 uddeles på light+building Messen
(30. 3. – 4. 4. 2014) i Frankfurt (Tyskland).

Kontakt
KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Bruxelles-Diegem / Belgien
Tel: +32 - 2 til 7.758.590 / Fax: +32 - 2 til 7.758.650
E-mail: knx-award@knx.org
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