سرفصل کارگاه آنالین محصوالت  ThinKNXایتالیا
کارگاه آموزشی محصوالت  ThinKNXبا هدف معرفی پروتکل های استاندارد و قابلیت های محصوالت  ThinKNXایتالیا توسط شرکت فراهوشمند
انرژی آرتمن ،توزیع کننده انحصاری محصوالت در ایران برگزار می گردد.
با توجه به سووواالت مکرر همکاران گرامی و همینین با هدف انمام موووتولیت رفه ای شوورکت آرتمن به پنوان پ ووتی ان االوولی محصوووالت
 ThinKNXدر ایران ،سعی شده است سرفصل های کاربردی جهت آشنایی هرجه بی تر پزیزان با امکانات قابل پیاده سازی در ساختمان هوشمند
توسووط محصوووالت  ThiKNXانمام گردد .همینین امید اسووت که با برگزاری موفا اولین وبینار ،وبینارهای بعدی در فاالووله های زمانی مناس و
جهت بهره مندی همکاران گرامی برنامه ریزی شود .همینین کارگاه ضوری این محصوالت در اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزشی آنالین (وبینار) محصوالت  ThinKNXدر دو پنل برگزار می گردد:
پنل اول»» آشنایی با محصوالت  ThinKNXایتالیا و امکانات آنها
مدت زمان 1 :ساعت – شروع از ساعت  10صبح جمعه  8بهمن 1395
سرفصلها:


معرفی کوتاهی از پروتکل استاندارد  KNXو پروتکل Z-Wave



معرفی و قابلیت های محصوالت  ThinKNXایتالیا
o

سرور  Microو Micro Z-Wave

o

سرور Compact

o

تاچ پنلهای  Envisionو Envision Z-Wave

o

سیوتم الوتی هوشمند  MultiRoomسری AudioFy



الزامات جان ی و محصوالت مکمل



جمع بندی و پرسش و پاسخ

پنل دوم»» آشنایی با امکانات نرم افزاری و نکات integration

مدت زمان 1.5 :ساعت – شروع از ساعت  11:15صبح جمعه  8بهمن 1395
سرفصلها:


معرفی امکانات نرم افزاری و اتصال به سیوتم های جان ی (گزارش گیری ،نمودارها ،دسته بندی کاربران و سطوح دسترسی و )...



محیط نرم افزاری و دسترسی به تنظیمات



تنظیمات سرور و برنامه ریزی



نحوه طرا ی گرافیکی با پالن و viewهای مختلف



اتصال به باس  KNXو نحوه برقراری ارت اط با برنامه پیاده سازی شده در ETS



اتصال به Z-Wave



اتصال به سایر پروتکل ها ( )ModBus ،RS232 ،S-Busو سایر سیوتم ها ( BtiCino ، Philipsو)...



مروری بر اتصال سیوتم های تحت ش که (امنیتی ،دوربین مداربوته ،الوتی تصویری و )...



اتصال به سیوتم های با پروتکل  SIPو سرویس ( VoIPبا تکیه بر محصوالت )2N



م اهده دموی سیوتم طرا ی شده



انتقال فایلهای طرا ی شده به سیوتم و بهره مندی از سرویس های Cloud



مروری بر  Integrationدر ساختمان های هوشمند و بررسی برخی پروژه های اجرا شده
ثبت نام از طریق وب سایت آرتمنwww.Smart-Buildings.ir :
کانال تلگرام شرکت  t.me/SmartBuildingsیا از طریق ایمیل artmansmart@gmail.com

شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن »» شماره های تماس 021-77914753 :و 021-26148258

