ÄLYKÄS RAKENNUS

nyt ja tulevaisuudessa
PERJANTAI 5.10.2018 Helsingin Crowne Plaza -hotelli

KNX 10 vuotta -juhlaseminaariin,
jonka teemoina ovat älyrakennukset,
älyteknologian edut ja haasteet
sekä älyrakennuksiin liittyvät arvot,
liiketoiminta ja palvelut.
KNX on maailmanlaajuinen älykkään kiinteistön avoimeen protokollaan perustuva automaatiostandardi.
KNX Association aloitti toimintansa vuonna 1990 teknologiayritysten yhteistyönä. Standardin mukaisia laitteita
valmistaa 426 yritystä globaalisti.
Vuonna 2008 perustettu KNX Finland ry on osa maailmanlaajuista KNX Association -verkostoa ja edustaa standardoitua, älykästä ja toimittajariippumatonta rakennusten automaatioteknologiaa Suomessa. KNX Finland ry
on Suomen johtava kiinteistöjen automaatiotoimialaa
edustava edunvalvoja, jonka jäsenenä on 105 yritystä
tai oppilaitosta. Jäseninä on teollisuus-, maahantuonti-,
tukkumyynti-, suunnittelu-, konsultointi-, integraatio- ja
rakentajayrityksiä, toisen asteen oppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja sekä yksi teknillinen yliopisto.
KNX Finland ry:n toiminta Suomessa on ollut aktiivista jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi KNX Finland ry
järjestää seminaarin yhdistyksen jäsenille ja kaikille
rakennusalan ammattilaisille. Maksuton seminaari järjestetään 5.10.2018 Helsingin Crowne Plaza -hotellissa
11.30 – 16.10. Seminaarin yhteydessä on näyttelytila.
Hotellin yhteystiedot ja sijainti. >>

OHJELMA
11.30 – 12.30 Ilmoittautuminen, lounas
ja tutustuminen näyttelyyn
12.30 – 12.45 KNX Suomessa, kuljettu polku
ja tulevaisuuden näkymät
KNX Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Veijo Piikkilä, Stateko Oy
12.45 – 13.00 Worldwide home and building
technologies development
toimitusjohtaja Heinz Lux,
KNX Association (Bryssel)
13.00 – 13.20 Talotekniikan arvot rakennusten elinkaaressa
toimitusjohtaja Jussi Kuusela, Amplit Oy
13.20 – 13.40 Älykkään talotekniikan ja IoT:n tulevaisuus
prof. Heikki Ihasalo ja prof. Jaakko Ketomäki,
Aalto yliopisto
13.40 – 14.00 Case Kalasatama – älykäs teknologia palvelujen
ja liiketoiminnan fundamenttina
apulaispormestari Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki
14.00 – 14.30 Kahvitauko ja näyttely
14.30 – 14.50 KNX ja standardointi
ryhmäpäällikkö Arto Sirviö, SESKO ry
14.50 – 15.10 Talotekniikan ohjaustarpeet ja kysynnänjousto
teknologiapäällikkö Juhani Hyvärinen,

Ilmoittaudu seminaariin!

Talotekniikkateollisuus ry

Mikäli olet varannut paikan etkä pääse paikalle,
peruutathan ystävällisesti ilmoittautumisesi
sähköpostitse viimeistään 28.9.2018 knx@knx.fi.
Ilmoittamatta poisjääneiltä veloitamme 50 euroa.

15.10 – 15.30 Case Suomen kansallismuseo

Paikkoja on rajoitetusti.
Paikat täytetään varausjärjestyksessä.
Ilmoittaudu mukaan 7.9.2018 mennessä.

15.30 – 16.00 Jukka Puotila show

Lämpimästi tervetuloa!
KNX Finland ry

– älykäs kiinteistöhallinta
talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä,
Senaatti-kiinteistöt
16.00 – 16.10 Päätössanat KNX Finland ry:n
hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Veijo Piikkilä, Stateko Oy
16.10

Tilaisuus päättyy

