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خانه  و آموزش KNX“ آموزش "شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن کاملترین دوره های آموزش هوشمند سازی ساختمان 

  دوره هوشمند سازی .برگزار میکند بین المللی را با بروزترین تجهیزات و ارائه مدرک رسمی داخلی و هوشمند

 داخل در چه ساختمان سازی هوشمند بازار در کار شروع برای ها ساختمان سازی هوشمند صد تا صفر آموزش شامل ساختمان

 .می باشد کشور از خارج در چه و کشور

دنیا شده است و هوشمند سازی ساختمان با پتانسیل باال و آینده ای روشن تبدیل به یکی از پرسود ترین صنایع موجود در 

با توجه به زندگی مدرن و پیشرفت روز افزون در عرصه صنعت،  هوشمند سازی ساختمان .عالقمندان زیادی را جذب کرده است

هوشمند سازی  مورد توجه فراوان قرار گرفته است. یکی از بروزترین رشته ها در صنعت ساختمان های داخل و خارج کشور

یاری به آن تمایل نشان داده و دلیل آن را می توان در بازار کار پر رونق آن به دلیل پیشرفت می باشد که افراد بس ساختمان

 .تکنولوژی در منازل دانست

گان در کالس دوره هوشمند سازی ساختمان بر انواع آموزش طراحی یک سیستم خانه هوشمند، آموزش نحوه نصب شرکت کنند

های روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش و . . . ، آموزش ، آموزش برنامه نویسی ماژولساختمان هوشمند و سرهم بندی قطعات

 .دمانیتورینگ و کنترل خانه هوشمند و غیره مسلط خواهند ش

، ار می شودزمللی در هوشمند سازی ساختمان برگآموزش عملی توسط اساتید مجرب و دارای مدارک بین المللی و سوابق بین ال

پشتیبانی دوره به صورت نامحدود پس از اتمام دوره وجود داشته و امکان ورود به بازار کار و اجرای پروژه های متنوع به صورت 

 .خواهد داشت کامال مستقل برای افراد وجود
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 KNXدوره آموزشی مقدماتی 

 شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن
 

 هزینه دوره زمان برگزاری مدت زمان نحوه برگذاری موضوع ماهیت شماره

1 

 عملی

 66/30/30 ساعت 6 حضوری : مقدماتیETSدر  KNXپروژه طراحی 

 پنجشنبه

62/30/30 

 جمعه

 میلیون تومان .05
 - حضوری : پیشرفتهETSدر  KNXپروژه طراحی  2

 ساعت 6 حضوری ETSدر  KNX راه اندازی  3

 ساعت 0 حضوری ETSدر  KNXعیب یابی و رفع عیب  4

5 

 تئوری

 60/30/30 دقیقه 03 حضوری/آنالین KNXاستدالل های سیستم 

 دوشنبه

62/30/30 

 سه شنبه

6./30/30 

 چهارشنبه

 میلیون تومان .05

 ساعت 0 حضوری/آنالین KNXبررسی اجمالی سیستم  6

 ساعت 0 حضوری/آنالین KNX در سیستم  TP توپولوژی 7

 دقیقه 0:03 حضوری/آنالین KNXدستگاه های گذرگاه داده  8

 ساعت 0 حضوری/آنالین KNXدر  RFبستر ارتباطی  9

 ساعت 0 حضوری/آنالین KNX در سیستم  TP تاسیسات 11

11 
 آزمون

 63/30/30 دقیقه 0:03 حضوری آزمون تئوری

 دقیقه 0:03 حضوری آزمون عملی 12 جمعه

 میلیون تومان  3 روز( 5تا  4ساعت ) 31 مجموع 

 

 

 

 

 KNXانواع دوره های 

 KNXدوره مقدماتی 

در  KNX Partnerشود و به عنوان یک  KNX Partnerاولین دوره ای است که یک فرد تازه وارد باید در آن شرکت کند تا یک  KNX Basicدوره 

شود. برای انتقال قسمت می یا آنالین سازماندهی  به صورت حضوریو عملی است که  تئوریشود. این دوره شامل یک قسمت  معرفی می KNXوب سایت 

 شود: می منتقل KNX Basicکاری همراه یا ثابت استفاده می شود. مباحث زیر در طول برگزاری یک دوره  تجهیزاتعملی دوره از 
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 KNXدوره آموزشی پیشرفته 

 شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

 هزینه دوره تاریخ برگزاری مدت زمان نحوه برگذاری موضوع ماهیت ردیف

1 

 تئوری

 - حضوری/آنالین (معرفیخرابی )برنامه ریزی ایمن در برابر 

03/30/30 

 دوشنبه

00/30/30 

 سه شنبه

 میلیون تومان .65

 ساعت 6 حضوری/آنالین پرچم ها 2

 ساعت 6 حضوری/آنالین تعامل کاری تجهیزات 3

 ساعت 6 حضوری/آنالین KNX تلگرام 4

 - حضوری/آنالین (معرفی) ETSبرنامه های  5

6 KNX ( معرفیو مولتی مدیا) حضوری/آنالین - 

7 
KNX  و اندازه گیری هوشمند / شبکه

 (معرفیهوشمند )
 - حضوری/آنالین

8 

 عملی

 ساعت 6 حضوری KNXامنیت در سیستم 

36/32/30 

 پنجشنبه

30/32/30 

 جمعه
 میلیون تومان 0

 ساعت 2 حضوری KNXبا  HVACکنترل  9

 ساعت 2 حضوری کوپلر ها 11

 ساعت 6 حضوری IPارتباطات  11

 ساعت 0 حضوری کنترل روشنایی 12

 ساعت 0 حضوری فناوری امنیتی 13

 ساعت 6 حضوری عملیات منطقی 14

 ساعت 2 حضوری سیستم های شبیه سازی 15

 ساعت 6 حضوری عملی آزمون 11
30/32/30 

 جمعه

 میلیون تومان 5.5 روز( 5تا  4ساعت   ) 31 مجموع 

 

 

 KNXدوره پیشرفته 

مت قس آموزشسازماندهی شده است )برای اطالعات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید(. برای  و عملی دوره به صورت حضوری یا بصورت آنالین بخش تئوری

 منتقل شود: KNXکاری همراه یا ثابت استفاده می شود. مباحث زیر باید در طول برگزاری یک دوره پیشرفته  تجهیزاتعملی دوره از 
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 KNXدر  HVACدوره آموزشی 

 شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن
 

 هزینه دوره تاریخ برگزاری مدت زمان نحوه برگذاری موضوع ماهیت شماره

1 

تئوری 

و / یا 

 عملی

 دقیقه 0:23 حضوری/آنالین دانش اولیه

30/32/30 

 چهارشنبه

 میلیون تومان 0
 ساعت 0 حضوری/آنالین گرماسیستم های توزیع  2

 ساعت 0 حضوری/آنالین مولد های گرما 3

 دقیقه 03 حضوری/آنالین چارچوب حقوقی 4

 ساعت 6 حضوری/آنالین "فرمان و تنظیم"برای درک  5

 میلیون تومان .05

 ساعت 0 حضوری/آنالین کنترل گرما 6

 دقیقه 03 حضوری/آنالین آب آشامیدنی 7

 ساعت 2 حضوری/آنالین KNXبهره وری انرژی با  8

 دقیقه 63 حضوری تئوری آزمون 9

 میلیون 2.5 روز( 2ساعت  ) 12 مجموع 

 

 KNXدر   HVAC یدوره تخصص

ارتباط  یرا داشته باشند تا بتوانند به درست HVAC یدانش کاف دیدارند، با ریتأث HVAC یاجزا حیکه در عملکرد صح KNX ینصب دستگاه ها متخصصان

 .شده را برقرار کندرا نصب  HVAC یاجزا

 است: نیا  KNX HVACدوره  یینها هدف

  یشی/ سرما یشیارتباط با مهندس گرما موانعکاهش 

 یبا توجه به اجزا یاصطالحات مهم فن حیتوض یبرا HVAC 

 یفن آور جیترو یبرا KNX  تجاریدر بخش HVAC 

 KNX HVAC یدوره تخصص کی یدر طول برگزار ریز موضوعات ،برگزار می شود نیبصورت آنال ای حضوری دوره بصورت یو عمل بخش تئوری

 شود: می آموزش داده
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