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BİNAOTOMASYONU KNX/EIB EĞİTİM SETİ
Bina otomasyonunda bus sistemlerinin önemi giderek artmaktadır. KNX / EIB bir köklü bus sistemine eski
olarak bilinen biridir. Elabo nun eğitim ürünleri hem üniversite için hem de vasıflı teknisyenleri nitelikleri için
teknolojik açıdan gelişimleri için tasarlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri :
 EIB sistem tasarımı
 Kurulum ve montaj
 Devreye ve sorun giderme
 Dokümantasyon ve bakım
 Orijinal cihazlar ile simülasyon görselleştirme

Uygulamalar :

KNX / EIB eğitim sistemi bina otomasyonunda basit görevler için , aynı zamanda daha karmaşık sistemler için
kullanılan deneylere uygundur. Bu esneklik uzun süre eğitim sisteminin kullanımını garanti eder.

Özellikler :

KNX / EIB eğitim sistemi temel fonksiyonları, aynı zamanda modern teknolojinin mevcut işlevleri ortak
bileşenleri sağlayan büyük bir çeşitlilik ile donatılmıştır. Bunlara örnek :
-Merdiven kontrolleri
-Aydınlatma senaryosu

http://www.dacel.com.tr.
http://www.dacel-edutime.com
http://www.elabo.com.tr


DAC-EL Tel : 0212 210 76 46 www.dacel.com.tr. www.dacel-edutime.com www.elabo.com.tr

-Dimming
-Blind control
-Perde kontrolü
-Mantıksal işlemler

 Öğrenme durumları 3D maskeleri ile görüntülenmiştir. Bu uygulamalar konuya hızlı yaklaşım ve projelerin
kolay değerlendirilmesine imkan vermektedir.Kılavuzda açıklanan her proje için uygun bir 3D maske vardır.

 Eğitim sistemi iki yönlü buton sensörleri, aynı zamanda karmaşık 4 yönlü çok fonksiyonlu butonlar ile
donatılmıştır. Aynı zamanda, bir buton arabirime bağlı standart butonlar içerir. Farklı marka ve model
ürünlerin kullanılması, bileşenleri uyumluluk göstermek içindir.

 PC görselleştirme günümüzde işlevsel binalarda sıklıkla bulunmaktadır. Bunların kullanımı ve bunların
programlama yukarıda eğitim bu yüzden çok önemli hale gelmiştir. ELABO Trainingssysteme bir proje
olarak gelişmiş görselleştirme yazılım sunmak için yeterli bir neden.

 KNX / EIB eğitim sistemi daha sonra pratikte bir tanıma etkisi veren EIB kabloları ile projelere
bağlanabilir. Mevcut EIB aracı Yazılımı ETS3 USB üzerinden eğitim sistemi haberleşerek, programlama için
kullanılır.

Kılavuzlar :
EIB - European Installation Bus system

 Temelleri
 EIB Tool Software 2.0
 EIB Tool Software 3.0
 Project: Cut-out line
 Project: Cut-out with central OFF
 Project: Cut-out line with staircase light control
 Project: Pushbutton line with logical function
 Project: Timer
 Project: Dimming
 Light scene
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