
            

 ؛ نماینده انحصاری جیرا آلمانرـشرکت ژفکـ            

 محدود دوره آموزشی            
 

 

 "KNXاستاندارد  سیستم خانه هوشمند با معرفی" دوره آموزشی مشخصات  

 

 ( 12:00الی  8:00روز )از ساعت  1مدت: 

  1398ماه آذر روزهای دوشنبه تا پایان  زمان برگزاری:

 شرکت ژفکرنمایشگاه داخلی محل برگزاری: 

 مجری: گروه فنی شرکت ژفکر

 و عملی تئوریصورت آموزش بهشیوه آموزش: 

 نفر 4 در هر دوره کنندگان:تعداد شرکتحداکثر 
 

  دوره برنامه  

 

  هوشمندسازی و تاریخچهBMS  با استانداردKNX 

 خانه هوشمند یهاپروتکلمختصر سایر  معرفی 

 امکانات  شرحKNX ( خانگی...  لوازم ،صوتی هایسیستم تهویه، برقی،های پرده گرمایش، /شیسرما روشنایی،در خانه هوشمند 

 (های مکانیکال موتورخانه، محوطه و...آسانسور، ژنراتور و سیستمها و مشاعات؛ ، تأسیسات پارکینگهای حفاظتیسیستمها، دوربینتا 

  استاندارد  در کشیسیم نحوهساختار، روش طراحی وKNX 

  نحوه طراحی تابلوها در استانداردKNX 

  آشنایی عملی با محصوالتKNX  کمپانیGira ...و 

 با  انرژی مدیریت KNXهوشمند ساختمان در 

 ریزی عملی تجهیزات برنامهKNX  افزارنرمبا ETS 

 گرددویل میتحکنندگان مدارک آموزشی که به شرکت  
 

  بروشورها و کاتالوگ جامعGIRA به زبان انگلیسی 

 بروشورهای شرکت ژفکر به زبان فارسی 

  GIRAیک هدیه از      + 

 

 (فرماییدو ارسال تکمیل  را این قسمت لطفاً ،نام)درصورت تمایل به ثبت نامثبت  

 

 ................................ الکترونیک: پست...................... ....تلفن:..........................................................................و نام خانوادگی: نام
  

  ..................................................پستی:........................................................................................................................ نشانی
 

 :...............................................KKN.............میزان آشنایی با :.........................................شغل:...........................میزان تحصیالت
 

    آذر 25آذر                         18                        آذر  11              آذر               4                           آبان 27               آبان 20         :شمامطلوب برای زمان 

 
 

 

  گردد.اهداء می دوره آموزشینامه حضور در کنندگان گواهیبه شرکت ،دورهدر پایان 

 وآمد و ترافیک را حتماً مشکالت مربوط به رفتکنندگان الزم است شرکت گردد؛شده، در ساعت مقرر آغاز میمشخص طبق برنامه دوره   

 ، در محل برگزاری حضور داشته باشند. دورهنظر گرفته و از شروع تا پایان در 

 معذوریم.  از پذیرش اشخاص همراه 

  د.مراه، در حالت صامت یا خاموش باشههای نتلفالزم است که ، دورهدر خالل 

 فرماییدرسانی شرکت ژفکر تماس حاصل نام )موکول به تکمیل حداقل ظرفیت دوره( با گروه اطالعجهت کسب اطالعات بیشتر و تأیید ثبت  . 
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