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Intrede tot KNX nu veel eenvoudiger
Brussel - Gebouwautomatisering met KNX heeft veel toekomst - het is
een zakelijke kans, niet alleen voor professionals, zoals
systeemintegratoren, maar ook voor nieuwkomers. De nieuw
ontwikkelde e-learning tool "ETS eCampus" van KNX kan u op het pad
naar succes helpen. De tool is gratis beschikbaar via de KNX Online
Shop (https://onlineshop.knx.org).
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Engineering Tool Software ETS4 werd
naast andere verbeteringen de nadruk gelegd op het toegankelijker maken
van de bustechnologie. ETS4 kreeg daarom een aantrekkelijk design en een
duidelijker menuoverzicht. Nieuwe functies verzekeren dat KNX-systemen
sneller en eenvoudiger geconfigureerd kunnen worden. KNX heeft de intrede
tot de groeiende markt van gebouwautomatisering vereenvoudigd met een
web-based training tool: KNX eCampus. KNX nieuwkomers krijgen hiermee
snel een overzicht van de basisprincipes, functies en bedieningsconcepten
van het systeem en leren de belangrijkste stappen met ETS4. Beginners
kunnen hun kennis over KNX dus uitbreiden.
Je kan de software downloaden van de KNX Online Shop
(https://onlineshop.knx.org). Je bent dan slechts enkele muisklikken
verwijderd van de beginpagina van de KNX eCampus. De theorie, de
essentiële functies en de belangrijkste stappen worden overlopen in een
aantal lessen. De lessen worden ondersteund door tekst, gesproken
aanwijzingen, afbeeldingen met simulaties en interactieve ETS4-sequenties.
Je kan op verschillende manieren je kennis testen en voortdurend oefenen.
Dit houdt je gemotiveerd en het duurt slechts enkele uren om de ETS
eCampus af te ronden. Met de verworven kennis kunnen studenten
voorbeeldprojecten starten met KNX. Degenen die tijdens de zelftest minstens
een bepaald aantal punten behalen, kunnen zelfs een eLearning-certificaat
afdrukken en een gratis ETS4 Lite versie ontvangen.
De training richt zich tot nieuwkomers die inzicht willen verwerven in
gebouwautomatisering met KNX, zonder hier eerst geld aan uit te geven. De
eCampus is ook de beste voorbereiding op een bezoek aan één van de meer
dan 200 KNX opleidingscentra in meer dan 35 landen. KNX eLearning is
gebaseerd op een objectgeoriënteerd opleidingssysteem dat wereldwijd werd
getest. Het op twee-niveaus-gebaseerd leerconcept, bestaand uit het
overbrengen van kennis en praktijkgerichte online simulatieoefeningen, werd
ontwikkeld in samenspraak met KNX gecertificeerde opleidingscentra. Het is
dan ook gebaseerd op praktijken die hun succes al bewezen hebben. De ETS
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eCampus is beschikbaar in het Engels en Duits vanaf november 2011, andere
talen volgen later (www.knx.org).

Foto 1: Begin met succes aan ETS4 met de KNX ETS eCampus

Foto 2: Boek duidelijk vooruitgang met behulp van simulaties – met KNX ETS
eCampus kan je KNX gebouwautomatisering probleemloos aan.
Over KNX
De KNX Associatie is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering. Dit houdt zowel
de besturing in van gebouwgebonden installaties zoals verlichting, zonwering, verwarming,
ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en
energiemeters, telecommunicatie als consumentenelektronica in. KNX is wereldwijd de enige
standaard voor huis- en gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijk
ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP)
evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy and automatic mode). KNX is erkend
als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN EN 13321-1) en een internationale
standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in de
markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 250 bedrijven wereldwijd zijn
lid van de vereniging en bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi
aan. De KNX Associatie heeft met meer dan 30000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in
meer dan 100 landen.
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