
 

 

 CMK2000 ماژول و  KNXپروتکل  معرفی

از به سادگی در هوشمند سازی ساختمان ها و پروژه های خانه هوشمند  می توان ، امکانی را مهیا نموده است که با استفاده از آن8لوگو  کنترلر

در  با تجهیزات تولید شده توسط سایر سازندگان می توان CMK2000 یتوسط ماژول افزایش. کرداستفاده  این کنترلر کوچک اما قدرتمند

 .ارتباط برقرار نمود KNXکل و از طریق پروت حوزه هوشمند سازی ساختمان ها

 

 

 

، سنسورها مانند تجهیزاتی نمودن مرتبط برای اطالعات فناوری از که باشد می ساختمان کنترل هوشمند و ارتباطات سیستم ، KNX پروتکل

 .کند می استفاده ها مانیتور و اجرایی های ترمینال، کنترلرها، عملگرها

 مطرح و بزرگ های شرکت توسط 0991 سال در  KNX انجمن می باشد که شده توزیع و استاندارد، باز پروتکل یک نمونه پروتکلاین 

 پیاده سازی برای برقی تاسیسات در KNX فناوری. شد تاسیس  KNX استاندارد درست و صحیح اجرای بر نظارت جهت غربی اروپای

 .گیرد می قرار استفاده مورد و طراحی، ها ساختمان در اتوماسیون فرآیندهای و ها سناریو

در  اتوماسیون تجهیزات از استفاده افزون روز افزایش در مهمترین عوامل از کاهش هزینه های مصرف انرژی ،ایمنی افزایش،  آسایش و راحتی

  هوشمند سازی منازل و مراکز اداری می باشد.

 

 

http://simaticsupport.ir/1395/06/01/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-logo-%d8%b2%db%8c%d9%85%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-knx-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-cmk2000/


 

 

 استفاده می شوند: KNXتجهیزاتی که در شبکه 

 و میکرو سویچ ها حرکت آشکارسازی ،روشنایی سنسورهای شامل سنسورها. 0

 موتورهاو  دیمرها ،ها رله شامل عملگرها. ۲

 ها ترموستات مانند یکنترل جهیزاتت. ۳

 HMIو  ها پانل کنترل مانند مانیتورینگ و اجرایی تجهیزات. ۴

 

 

 گردد: استفاده می KNX  های ارتباطی متفاوتی برای پروتکل بستر

استفاده می  TP1 ازگرفته شده و بیشتر در فرانسه کاربرد دارد. امروزه اکثر سازندگان  Bati BUS این بستر از:  (TP0) زوج بهم تابیده –

 کنند.

، TP1 نا تولید شده اند. درببر این م KNX محصوالت فعلی ٪91شده و بیشتر از  گرفته  EIB بستر از این:  (TP1) زوج بهم تابیده –

های خطی ، ستاره ای ،  تواند انواع آرایش بسیار انعطاف پذیر است و می  TP1 . توپولوژیگیرد انجام میانتقال با کیفیت باال و قیمت پایین 

 9۰11 انتقال نرخ با متقارن پایه باند در شده کد سیگنال یک از ، اطالعات فیزیکی انتقال برای . پیاده سازی کردیا تلفیقی از آنها را  درختی

 .اصلی تغذیه شوند BUS توانند از طریق میشوند  متصل می TP1 بیت بر ثانیه استفاده می گردد. تجهیزاتی که به

 PL110 در تولید محصوالت خود از  های کمی باشد. امروزه کارخانه می EIB این بستر ارتباطی نیز برگرفته از :(PL110) سیم برق –

 .باشد بیت بر ثانیه می 0۲11های اطالعات  . نرخ انتقال سیگنالاستفاده می کنند

درحال حاضر باشد.  بیت بر ثانیه می ۲۴11است و نرخ انتقال اطالعات در آن،  شده فتهگر EHS از بستراین   :(PL132) سیم برق –

 .این استاندارد وجود ندارد  با لیمحصو

 کنند کنندگان کمی از این استاندارد استفاده می تولید هم اکنون .می باشد  KNX در خانواده ی جدیداین بستر :(RF) امواج رادیویی – 

از امواج رادیویی با فرکانس  KNX RF .آورندکنندگان به این بستر روی  نزدیک، بسیاری از تولید ای ش بینی می شود در آیندهیپولی 

  استفاده می نماید.بیت بر ثانیه  0۰۳8۴با نرخ اطالعاتی  ، مدوله شده ومگا هرتز  8۰8٫۳1مرکزی 



 

 

 KNX نده یرود در آی معرفی شده و انتظار می KNX های عنوان یکی از بستر اخیراً این بستر نیز به  :(KNX net /IP) پروتکل اِترنت-

 های انتقال اطالعات تبدیل شود.  ، به یکی از مهمترین بستر

 

 ETS نام نرم افزاری است که انجمن بین المللی ، KNX ،طراحی و ارائه  این پروتکل، جهت برنامه ریزی و پیکره بندی قطعات و تجهیزات

 نموده است.

 

 :تواند به سه حالت مورد استفاده قرار گیرند می KNX تجهیزات در شبکه

 وضعیت اتوماتیک (A-Mode)  :اند تا کاربران نهایی  نمایند و طراحی شده ریزی می را برنامه صورت خودکار، خود به این تجهیزات

 .را انجام دهند خرید و نصب آن

 وضعیت نصب ساده (E-Mode) ریزی  دارند. رفتار آنها از پیش برنامه برای نصبی ابتدایی ها آموزش : این تجهیزات نیاز به

 گردند. ریزی نیز دارند که متناسب با نیاز کاربر تعریف می است. با این وجود پارامترهای قابل برنامه شده

 وضعیت نصب سیستمی (S-Mode)  :شوند. این  می استفادههای اتوماسیون سفارشی  تجهیزاتی هستند که در ساخت سیستم

  .ریزی شوند های مجرب نصب و برنامه ای نداشته و بایستی توسط تکنسین فرض اولیه تجهیزات هیچ پیش



 

 

، یک استاندارد الیه باز است که امکان استفاده از تجهیزات برندهای مختلف در زمینه هوشمند سازی KNX ، استاندارد بنابراین به طور کلی

، کنترل پرده و (گرمایش و گرمایش از کف-سرمایش)، کنترل تهویه مطبوع ر یکدیگر فراهم می آورد. کنترل روشناییها را در کنا ساختمان

 کرکره های برقی، کنترل سیستم صوتی، کنترل امنیت و تردد، کنترل از راه دور )ریموت کنترل، تلفن، اینترنت و شبکه(، کنترل مرکزی توسط

از جمله قابلیت های قابل پیاده  ،های مدیریت انرژی و سیستم Touch Panel مایشگرهایهای گرافیکی یا نرم افزاراستفاده از با   رایانه

 .سازی تحت این پروتکل است

 های اتوماسیون، اقدام به تولید محصولی بنام شرکت زیمنس نیز به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های جهان در حوزه سیستم

CMK2000   به شبکهلوگو جهت اتصال کنترلر KNX نموده است. بدین ترتیب این کنترلر قادر است به سادگی در شبکه KNX  مورد

ها و خروجی ها در  وظیفه کنترل کلیه محرک . همچنین می توانداستفاده قرار گیرد و به تبادل اطالعات با سایر تجهیزات نصب شده بپردازد 

 . برعهده گیرد را  شبکه
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