
Místo konání: 
Hotel Radisson Blu Alcron  
Štěpánská 40,  
110 00 Praha 
 

Program: 
14:00  Přivítání a registrace  
 

14:30  KNX Forum – (1. část) 
Prezentace 

 KNX Asociace 
KNX - Celosvětový STANDARD 

 Členská společnost KNX Asociace 
KNX přístroje a funkce 

 Členská společnost KNX Asociace 
KNX přístroje a funkce 

 Členská společnost KNX Asociace 
KNX přístroje a funkce 
 

16:00  Přestávka 
 Občerstvení, nápoje 

 Diskuse s představiteli KNX,  
jejími členy a partnery 

 

16:30  KNX Forum (2. část) 
Prezentace 

 KNX školicí centrum 
Certifikační KNX školení v České republice 

 KNX partner 
KNX projekty v České republice 

 KNX partner 
KNX projekty v České republice 

 

17:20 Dotazy a odpovědi 

(Lze změnit) 
 

Kontakt: 
KNX Association 
Mr. Christian Stahn 
De Kleetlaan 5 
1831 Diegem - Belgium 

 
KNX – Celosvětový STANDARD  

pro řízení domů a budov 

 

Informace 

Obzvláště v době zvýšené péče o životní prostředí se stává 
efektivita využití energie klíčovým bodem. Termíny, jakými 
jsou Zelené budovy, Chytré sítě a Chytrá měření se stále 
častěji objevují v referátech o řízení domů a budov.  

Studie ukazují, že trh s technikou pro domy a budovy je 
trhem s rozsáhlou budoucností, s mnoha možnostmi a 
s obrovským potenciálem pro svůj rozvoj. KNX, 
celosvětový STANDARD pro řízení domů a budov (podle 
ISO/IEC 14543), již hraje většinovou roli na celosvětovém 
trhu. Dokazuje to také již více než 360 členů KNX z celého 
světa, kteří vedou světový trh s technikou řízení domů a 
budov. Aby se zvýšila potřeba KNX přístrojů, pro zvýšení 
povědomí o vlivu na životní prostředí a pro rozvoj trhu 
v České republice, Mezinárodní asociace KNX organizuje  

“První Forum České republiky o technice KNX a jejím 
využití pro řízení domů a budov  

– vytváření zeleného, komfortního a energeticky 
úsporného životního prostředí pro život v moderních 

městech”  

Ve středu, 24. září 2014 
V hotelu Radisson Blu Alcron  

Rádi Vás a Vaše obchodní přátele přivítáme na tomto Foru, 
které Vám nabízí příležitost  k: 

-      - Široké diskusi o KNX s představiteli z KNX Asociace, jejími 
členy a partnery 

-      - Informacím o výhodách a přednostech KNX Standardu, 
které můžete obdržet z první ruky 

 

Jak se zúčastnit 

Účast na Foru je bezplatná. Vezměte laskavě do úvahy, že počet 
míst je omezený. Z důvodů správného naplánování se laskavě 
registrujte k účasti na této události nejpozději 19. září na: 
http://1st-czech-knx-forum.eventzilla.net/  

 
 

První Forum České republiky o 
technice KNX a jejím využití pro 

řízení domů a budov  

- Vytváření zeleného, komfortního a 

energeticky úsporného životního 
prostředí, pro život v moderních městech  

 Pozvánka a program

24. září 2014 

http://1st-czech-knx-forum.eventzilla.net/

