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Extra functies en meer flexibiliteit: ETS op maat dankzij nieuwe apps
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Nieuwe apps maken ETS4 nog veelzijdiger
Er zijn apps voor de iPhone, voor smartphones, voor tablet pc's - en nu
zijn er nieuwe KNX apps voor de Engineering Tool Software ETS4. In
principe volstaat de ETS Professional voor gebruikers die KNXsystemen willen installeren en configureren. Net als bij mobiele
telefoons, worden er soms extra functies gewenst bij het gebruiken van
KNX. Omdat niet alles deel uit kan maken van de ETS4 basisfuncties,
zullen er binnenkort ETS apps aangeboden worden in de KNX online
shop.
De wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole wordt overal
gebruikt: in residentiële gebouwen, in alle soorten commerciële gebouwen en
zelfs in grote gebouwcomplexen zoals luchthavens. De Engineering Tool
Software (ETS) is de belangrijkste tool voor KNX projecten. De nieuwe ETS4
biedt alles wat gebruikers nodig hebben voor de configuratie, inbedrijfstelling
en service. KNX-gebruikers, die vertrouwd zijn met het systeem en werken
aan grote projecten, willen soms wil speciale functies om sneller, veiliger en
op een meer gecontroleerde manier te kunnen werken. Bij de ontwikkeling
van ETS4 had KNX al veel van de gevraagde functies geïntegreerd. De tool
biedt alles wat gebruikers nodig hebben om een KNX project te ontwerpen en
configureren. Functies zijn gemakkelijk te vinden en de applicatie is eenvoudig
te begrijpen en te hanteren. Daarom was het niet meer dan logisch om
verdere extra's voor de gebruikers als uitbreidingen aan te bieden. Met het
concept van de ETS apps, heeft KNX Association de perfecte oplossing
gevonden. ETS4 blijft open voor de toekomstige wensen van gebruikers en
technische ontwikkelingen.
Compatibiliteit verzekerd
De apps zullen worden ontwikkeld door KNX leden. Individuele applicaties
kunnen worden gecreëerd dankzij de meegeleverde API, die reeds een groot
aantal basisfuncties bevat. De compatibiliteit van het gehele systeem wordt
gewaarborgd, want alle apps worden eerst gevalideerd door KNX Association
en zullen enkel beschikbaar zijn via de KNX Online Shop. ETS4-gebruikers
die extra functies wensen hoeven de apps enkel te downloaden, installeren en
vrij te geven om van deze extra’s te genieten.
De eerste apps zijn al beschikbaar
De eerste ETS-apps werden geïntroduceerd op 's werelds grootste vakbeurs
voor intelligente gebouwen, Light + Building in Frankfurt / Main van 15 tot 20
april 2012.. Een voorbeeld is de ETS app “Extended Copy”. KNX gebruikers
die herhaaldelijk dezelfde ruimtefuncties of gebouwstructuren bewerken,
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kunnen hiermee veel tijd besparen. Systeemintegratoren die in team naadloos
aan grote projecten willen werken, zullen ongetwijfeld de ETS app “Split &
Merge” verwelkomen. De ETS app “My Product Templates” kan worden
gebruikt om gewenste productconfiguraties te bewaren als sjablonen voor
later gebruik in andere projecten.
Flexibiliteit op maat
Met de ETS apps, presenteert KNX een concept om de Engineering Tool
Software ETS4 aan te passen aan wereldwijd groeiende behoeften. ETS4 kan
worden aangepast aan de individuele behoeften met behoud van
compatibiliteit Vooral KNX experten zullen baat hebben bij de transparantie en
de snellere configuratie die gepaard gaat met deze extra tools. Bovendien
kunnen KNX-leden nu hun eigen apps ontwikkelen op maat van hun
verschillende productkenmerken en zo nog meer flexibiliteit bieden. The ETS
apps
zijn
enkel
beschikbaar
via
de
KNX
Online
Shop
(https://onlineshop.knx.org). Apps kunnen worden geactiveerd na het
vrijgeven van ETS4.
Overzicht van ETS apps
“Extended Copy” – voor snellere configuratie
“Split & Merge” – voor naadloze samenwerking in een team
“My Product Templates” – bewaar uw favoriete productconfiguraties
“Replace Product” – eenvoudig vervangen van busdeelnemers
“Labels“ – benoem busdeelnemers consistent
“Long-term Recorder” – registreren van telegrams op de werf
“Project Tracing” – documenteer alle stappen in de projectrealisatie
“Online KNX Product Catalog” – zoek ETS applicaties rechtstreeks in ETS
“ETS Training Centre App” – speciale app voor tutors
“ETS Device Reader/Editor“ – applicatie om het geheugen van
busdeelnemers uit te lezen
“Project Compare“ – vergelijkt de actuele status met de doelstatus van een
ETS project
“Graphic Room Control” – parametrering met een grafische interface

Foto 1: Uitbreidingen voor ETS4 laat professioneel bewerken van projecten
toe. De ETS applicatie “Project Compare” bijvoorbeeld kan worden gebruikt
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voor het vergelijken van de actuele status met de doelstatus van een ETS
project.

Foto 2: Nieuwe apps zorgen voor een uitbreiding van de functies van ETS –
de product- en fabrikantonafhankelijke programmatietool voor alle KNXprojecten.
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 22 jaar ervaring in de
markt, de voorgangers EIB, EHS en BatiBUS inbegrepen. Meer dan 265 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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Voor meer informatie / materiaal contacteer: heinz.lux@knx.org
Foto’s zijn hier te downloaden: www.knx.org/news-press/press-room
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