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Δηνξγάλσζε ΣΔΥΝΙΚΟΤ εκηλαξίνπ  κε ηίηιν:  
 
 

“ - Basic Course” 
 

ΑΡΥΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΚΝΥ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΕ ΣΟ ETS 4 – ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ – ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
 

 

 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο www.knxtraining.gr ή στο 210-9768633 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΙΑΣΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΣΗ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ  ΜΟΤ 

 
 Η ηεσνoλογία ΚΝΥ είναι παγκοζμίωρ ηο μόνο ανοισηό ππόηςπο για οικιακό και κηιπιακό έλεγσο. Έρεη εγθξηζεί σο 

Επξσπατθό πξόηππν (CENELEC EN 50090 θαη CEN EN 13321-1), Δηεζλέο πξόηππν (ISO/IEC 14543-3), Κηλέδηθν 

πξόηππν (GB/Z 20965) θαη Ακεξηθάληθν πξόηππν (ANSI/ASHRAE 135). O εθπαηδεπόκελνο πηζηνπνηείηαη ζε κία δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλε ηερλνινγία. 

 Η ηερλνινγία ΚΝΥ είλαη αλεμάξηεηε θαηαζθεπαζηή θαζώο κεηξάεη πάλσ από 245 εηαιπείερ-κέιε-θαηαζθεπαζηέο ΚΝΥ 

πξντόλησλ. Καηά ζπλέπεηα ν KNX Partner έρεη θπξηνιεθηηθά ζηα ρέξηα ηνπ, κία ηεξάζηηα γθάκα ΚΝΥ πξντόλησλ γηα λα 

ζπλζέζεη κία πιήξε ηερληθή ιύζε ζηα πεδία ηνπ νηθηαθνύ θαη θηηξηαθνύ ειέγρνπ, απηνκαηηζκνύ θαη ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. 

 ην ζεκηλάξην ζα αλαπηπρζνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΚΝΥ ηερλνινγίαο, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ πην εμειηγκέλε 

ιύζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θηηξηαθνύ απηνκαηηζκνύ θαιύπηνληαο όιν ην θάζκα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Η ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Quantum κε ηηο εηαηξίεο Schneider Electric, ABB και SIEMENS θαζώο θαη κε ηελ ΚΝΥ 

Association Βπςξελλών δηαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Ο εθπαηδεπόκελνο έρεη ηελ επθαηξία 

λα πξνγξακκαηίζεη πιηθά θαη από ηηο ηξεηο εηαηξείεο, γλσξίδνληαο από θνληά ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία ΚΝΥ. 

 Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο πηζηνπνηνύληαη σο ΚΝΥ 

Partners θαη θαηαγξάθνληαη ζηελ δηεζλή ιίζηα ησλ KNX Partners ηεο ΚΝΥ Association (http://www.knx.org/knx-

partners/knxeib-partners/list/). Ο ηίηλορ ηος ΚΝΥ Partner είναι διεθνώρ αναγνωπιζμένορ. Οη KNX Partners κπνξνύλ 

θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηo δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν ινγόηππν ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θάξηεο θαη έγγξαθα. 

 Ο κάθε ζςμμεηέσονηαρ εξαζθαλίζει δωπεάν μία άδεια ηος ππογπάμμαηορ ETS4 Lite έκδοζη (κόζηοςρ 100,00 

εςπώ), κε ηελ νπνία είλαη δπλαηόο ν πξνγξακκαηηζκόο έσο 20 ΚΝΥ ζπζθεπώλ. 

  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 

Σν ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο ζε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

θαηάιιειεο γηα ηελ ύιε ηνπ Basic Course ηεο ΚΝΥ Association ( www.knx.org ) 
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ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

ε Ηιεθηξνιόγνπο Μεραληθνύο, Ηιεθηξνιόγνπο Εγθαηαζηάηεο, Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο, Μεραληθνύο Απηνκαηηζκνύ, 

Μεραληθνύο Ελεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, Μεραληθνύο Δηθηύσλ, Μεραληθνύο Πιεξνθνξηθήο θαζώο θαη ζε Σειεηόθνηηνπο ησλ 

παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ. 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 ΚΝΥ - Επηρεηξήκαηα γηα ην ζύζηεκα 

 ΚΝΥ - TP1, Σνπνινγία 

 ΚΝΥ – Επηθνηλσλία 

 ΚΝΥ – TP1, Σειεγξάθεκα 

 ΚΝΥ – πλδξνκεηέο 

 ΚΝΥ – TP, Εγθαηάζηαζε 

 ΚΝΥ – Πξνγξακκαηηζκόο ETS 4 Professional 

 ΚΝΥ – Θέζε ζε Λεηηνπξγία πζθεπώλ ΚΝΥ κε ην ETS 4 

 KNX – Δηαγλσζηηθά ETS 4 Professional 

 Ελεξγεηαθή Δηαρείξηζε Κηηξίνπ – Πξσηόθνιιν HD 384 

 ΚΝΥ θαη άιια ζπζηήκαηα (Κιηκαηηζκόο – πζηήκαηα Αζθαιείαο θ.η.ι.) 

 Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Εηδηθέο Εθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο 

 Εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο  

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ 

Υξήζε Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή θαη Windows. 

 

 

 

Οικονομικά ηοισεία και Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ ζηo  

www.knxtraining.gr  

ή ζηο ηηλέθωνο 210-9768633 (9:00 – 18:00) 
 

                                                            
Τπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Βαζιλειάδη Ελένη 

email: knxcert@otenet.gr  
Fax: 210-9768393 
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