استاندارد KNX

توسط اين استاندارد تمام سيستمهاي موجود در ساختمان بصورت يکپارچه کنترل مي شوند :کنترل روشنايي (،)On/Off – Dim
کنترل تهويه مطبوع ،سرمايش-گرمایش و گرمايش از کف ،کنترل پرده و کرکره هاي برقي ،کنترل سيستم صوتي ،کنترل امنيت و
تردد ،کنترل از راه دور (ريموت کنترل ،تلفن ،اينترنت و شبکه) ،کنترل مرکزي توسط  PCبا نرم افزارهاي گرافيکي يا دستگاه Touch
 Panelو سيستمهاي مديريت انرژي.
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استاندارد  KNXاصوال جهت ارتقاء امر هوشمند سازي در ساختمانها بوجود آمده است  .اين استاندارد به طور واضح و عملي
راهكارهاي خوبي را براي اجراي مديريت همه جانبه در ساختمان به دست مي دهد  KNX .يك استاندارد باز است به اين معنا كه
همه مي توانند راه كارهاي جديد خود را به آن بيافزايند .انجمن بي طرف استانداردسازي اروپا  KNXAهمه راهكارها را
بررسي مي نمايد و از آنها جهت توسعه اين استاندارد بهره ميگيرد  .اين استاندارد ارتباط بسيار ساده اما علمي و اصولي را بين
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همه انواع وسايل كنترلي به دست مي دهد و اجراي آن بسيار ساده است .
يكي ديگر از مواردي كه باعث مقبوليت اين استاندارد شده است  ،مشتري محور بودن آن است  KNX .راه كارهايي را ارائه
ميدهد تا به وسيله آن ساكنين بتوانند همواره از وضع ساختمان خود مطلع باشند بدون آنكه هزينه گزافي بپردازند .در همه شاخه
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هاي اين استاندارد بحث ارائه سرويس بهتر  ،پاسخ سريعتر ،انعطاف پذيري بيشتر ،افزايش كارآمدي و همچنين صرفه جويي در
مصرف انرژي لحاظ شده است .
معرفي استاندارد  KNXبصورت خالصه:
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استاندارد باز با  20سال سابقه
توسعه يافته بوسيله انجمن استاندارد سازي اروپا
ساخته شده بر پايه ارتباط ساده  ،عملي و اصولي بين وسايل الکتريکي
اصلي ترين استاندارد مورد استفاده در هوشمند سازي ساختمان با کاربري هاي متنوع
ارتباط بسيار ساده تجهيزات کنترلي از طريق کابل KNX
پشتيباني از سيستم هاي مختلف کنترلي (روشنايي  ،سرمايش و گرمايش  ،امنيتي و )...
توانايي تعامل و سازگاري با ديگر پروتکل ها از طريق گذرگاه
توليد تجهيزات سازگار با آن در بيش از  300شرکت معتبر نظير  ABBو  SIEMENSو ...
جدا بودن مدارهاي قدرت و فرمان
استفاده از متغير هاي گوناگون در منطق کنترل مثل زمان  ،تغييرات جوي  ،حضور يا عدم حضور ساکنين و ...

از اهداف عالي سيستم هوشمند ساختمان مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
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افزايش سطح رفاه و آسايش
افزايش زيبايي و دکوراسيون ساختمان
قابليت ارتقاء تجهيزات
صرفه جويي انرژي
افزايش عمر مفيد تجهيزات
ارزش افزوده ساختمان
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استفاده از آخرين تکنولوژي در هوشمندسازي ساختمان ()High Tech
بهينه سازي مصرف انرژي همراه با صرفه جويي  ،بازده اقتصادي
افزايش کارايي  ،راندمان باال
امکان کنترل سيستم به صورت يکپارچه
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تعريف انواع سناريو هاي کاربردي و منطق هاي کنترلي
استفاده از بستر هاي شبكه IP
سرعت باالي ارسال و دريافت ديتا
قابليت کنترل از راه دور به وسيله تلفن و اينترنت
ايمني و امنيت باال
انعطاف پذيري بيشتر (تبديالت و تغييرات ساده ) نسبت به پروتکل هاي مشابه
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