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Byggnadsautomation med
KNX har en lovande framtid
– det är en affärsmöjlighet,
inte bara för proffs så som
systemintegratörer utan
även för nybörjare. Det
nyutvecklade verktyget ETS
eCampus från KNX kan
liknas vid det första steget
på vägen mot succé.
Låt oss kalla honom Knyx,
en smart installatör som vill
komma lite längre i sin karriär. Han drömmer om att
programmera ett hus fyllt
av tekniska funktioner och
lösningar för kräsna kunder.
Hur som helst, många av
hans kollegor undrar hur
man kan ta sig in i KNX
lovande värld.
Knyx har tagit det första
steget genom att upptäcka
det nya verktyget ETS
eCampus i onlineshopen på
www.knx.org.

Efter att du registrerat dig I KNX onlineshop kan du gå ETS eCampus gratis

Välkomna ni som
är nybörjare
När det nya Engineering Tool
Software ETS4 lanserades
gjordes det med fler förbättrade funktioner för att skapa
KNX-projekt. Verktyget för
hem- och byggnadsautomation skulle också motivera
nybörjare att hoppa på tåget.
Stor omsorg har därför lagts på
att skapa en tilltalande design
för användaren samt en tydlig
menystruktur i ETS4. Jämfört
med ETS3 har mer än 25 nya
funktioner tillkommit för att
göra projekteringen tydlig
och därmed enklare. Erfarna
systemintegratörer vinner på

Den första lektionen ger dig grundläggande kunskap om KNX

att de kan göra sina projekt
snabbare och säkrare med
bibehållen hög kvalitet genom
att använda det nya verktyget.

eCampus är roligt
Ingen tråkig teori här inte!
“det är ju riktigt avkopplande”
säger Knyx när han arbetar
sig igenom grundkunskaperna
inom bussteknologi. Han lär sig

att bussen och systemen för
strömförsörjning är åtskilda,
att aktorer och sensorer
kan kommunicera genom
flera olika bussmedier, hur
en enkel belysningsstyrning
konfigureras etc. “Korrekt”,
säger självtestsidan efter att
Knyx har svarat på frågorna
och han tänker “Det är ju inte
så svårt ju”.

Men nu behöver han hålla
ögon och öron öppna: grundprinciperna för programmeringsverktyget beskrivs av en
talad röst samtidigt som muspekaren far fram over ETS4.
Att starta ETS4 är enkelt.
Liksom det första steget att
skapa en databas – simulerade
övningar hjälper dig att fördjupa dina kunskaper. Till sist

Interaktiv inlärning med ETS4, här visas hur du väljer produkter till ditt projekt

känna att du lärt dig något,
öppna ett nytt projekt, välja
ut KNX-komponenter och
importera dem i byggnadsvyn
och därefter knyta samman
funktionerna genom att använda gruppadresser. Knyx
känner sig säker eftersom
principerna liknar att koppla
upp en konventionell installation. Han kommer dock
snart att upptäcka hur flexibel
busstekniken är för olika applikationer och ändamål. Även
udda önskemål från en kund
kan enkelt åstadkommas. Men
först måste han lära sig hur man
ställer in de olika parametrarna
för hur en produkt skall fungera – så att varje individuell
produkt till sist passar in i ett
integrerat automationssystem.
Till sist laddas mjukvaran ned i
respektive produkt och systemet är redo att börja användas
– nu är projektet färdigt.
De som uppnår tillräckligt
många poäng på självtesten
får till och med ett certifikat
som de kan skriva ut – något
att visa för chefen, kunder och
som förhoppningsvis leder till
ytterligare professionell KNX
utbildning.

Simulering av den fysiska strukturen I en belysningsstyrning med KNX

Gratis i onlineshopen

Håll dig motiverad genom att testa hur mycket du lärt dig

måste mjukvaran för produkten laddas ned. “Vilken mjukvara och varifrån?” Övningen
gör Knyx konfunderad så han
går tillbaka till teoridelen igen.
Det här är fördelen med KNX
ETS eCampus, du kan arbeta

dig igenom varje steg för sig,
testa dina kunskaper efter
varje lektion, repetera ett
steg om du vill, och därigenom
förbättra dina kunskaper.
Knyx är nu nyfiken och otålig
att gå vidare till nästa del som

innehåller simulerade övningar
med ETS4.

Få ett certifikat när du
tar din examen
Bara några få enkla uppgifter
behöver du klara för att

KNX ETS eCampus är det
naturliga steget att gå vidare
efter att ha läst broschyren
“ETS4 för nybörjare”. Träningen vänder sig i första hand till
de nybörjare som vill ha en
inblick i byggnadsautomation
med KNX. KNX ETS eCampus
är baserat på ett objektorienterat inlärningssystem som
har testats över hela världen.
Tvåstegskonceptet för inlärning som består av överföring
av kunskap från ETS4 samt
praktiska onlineövningar är
utvecklat tillsammans med
ledande KNX träningscenter.
Från och med oktober 2011
är det tillgängligt på engelska
och tyska men fler språk är
på gång. KNX ETS eCampus
kan du gå gratis efter att du
registrerat dig i onlineshopen
på (www.knx.org).

Den världsomspännande STANDARDEN för hem- och byggnadsautomation
KNX Medlemmar
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