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مجموعه آموزشی خانه هوشمند میزی

•  KNX اجرا با پروتکل

•  KNX منبع تغذیه

•  KNX به USB واسط

•  COMBO ماژول رله

کلید هوشمند ترموستاتیک  •

•  )BINARY INPUT( واسط تبدیل کلید سنتی به هوشمند

دیمر  •

نمایشگر لمسی هوشمند  •

سنسور تشخیص حرکت و روشنایی  •

چشمی حرکتی  •

ژیر  • آ

موتور پرده برقی  •

پریز تک فاز 220 ولت  •

•  )RCD(کلید نشتی جریان

•  220VAC خروجی

به همراه :  •

دفترچه راهنمای  •

   کاربر و دستورالعمل

     آزمایش ها 

ویدیوهای آموزشی  •

   انجام آزمایش ها
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مجموعه آموزشی خانه هوشمند چمدانی

•  KNX اجرا با پروتکل

•  KNX منبع تغذیه

IP Router  برای برنامه ریزی قطعات  •

سویچ 4 کانال  •

•  AC دیمر بار

کلید هوشمند لمسی  •

•  )BINARY INPUT( واسط تبدیل کلید سنتی به هوشمند

سنسور تشخیص حرکت)خروجی کنتاکت(  •

سنسور مگنت  •

ژیر  • آ

المپ های ۲۲۰ برای عملیات دیم و سویچ کردن  •

به همراه :  •

دفترچه راهنمای  •

   کاربر و دستورالعمل

     آزمایش ها 
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داشــتن  بــا  افــزار  نــگار  مهــان  مهندســی  و  فنــی  شــرکت      
کادر علمــی مجــرب در حــوزه بــرق، الکترونیــک و مکاترونیــک ، 
ــد هــای آموزشــی و آزمایشــگاهی  ــری از جدیدتریــن مت بهــره گی
طراحــی  زمینــه  در  تجربــه  دهــه  دو  از  بیــش  و  دنیــا  روز 
اســت. کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات  ســاخت  و 

ــه پروتــکل KNX یکــی از  ــر پای ــه هــای هوشــمند ب       اجــرای خان
کاربردی ترین پروتکل ها برای پیاده سازی خانه های هوشمند 
ــر  ــوگ لیســتی از محصــوالت آموزشــی کــه ب اســت .در ایــن کاتال
مبنــا پروتــکل KNX ســاخته شــده اســت ارایــه می گردد.قطعــات 
و تجهیــزات مــورد اســتفاده در ایــن مجموعــه ها از بیــن کاربردی 
تریــن قطعــات در صنعــت هوشــمند ســازی ســاختمان انتخــاب 
شــده اند.بــرای هــر یــک از مجموعه ها ویدیوهــای کامل آزمایش 
ــت. ــده اس ــه گردی ــگاه تهی ــتورالعمل آزمایش ــراه دس ــه هم ــا ب ه
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