
 

 

 

 :KNXاستاندارد بین المللی 

 

 KNX معتبرترین استاندارد تجهیزات هوشمند ساختمان می باشد که توسط اتحادیه کانکس در شهر بروکسل کشور

 بلژیک شکل گرفته است.

 ،می توان اشاره نمود: KNXاز جمله مهمترین مزایای

اروپایی  KNXازکمپانی های سازنده تجهیزات %80تضمین کیفیت باالی محصوالت ، به طوری که بیش از .1

 هستند.

کمپانی( قابلیت کارکرد و یکپارچگی 400ساخت کمپانی های مختلف )بیش از  KNXقطعات دارای استاندارد  .2

 در یک سیستم را دارند.

 تمامی برندهای دارای استاندارد  قابلیت کارکرد و یکپارچگی در یک سیستم را دارند. .3

 برنامه ریزی می شوند. ETSاز طریق نرم افزار واحد و بین الملی  KNXای استاندارد تمامی برندهای دار .4

 

  knxپروتکل  مزایا

 (سیستم مدیریت هوشمند  تجهیزات کنندگان تامین دیگر با ارتباط امکان)باز پروتکل 

 عملکرد بار میلیون یک تا الکتریکی تجهیزات سایر و بار میلیون سه تا مکانیکی هایرله در اش تجهیزات عمر 

 استاندارد طبق کلیدها سایز 

 (دارد وجود قدرت کابل کنار از شبکه کابل عبور امکان) شبکه امنیت 

 شوندمی داده نمایش گرافیکی صورت به فضاها کلیه که کامپیوتر توسط گرافیکی افزار نرم با کنترل قابل 

 استفاده در باال ایمنی (2۹ فقطv  دارد وجود کنترلی کلیدهای محل در برق) 

 کنندمی استفاده دار شیلد و مجزا کابل از چون ندارد نویزگذاری یا پذیری نویز هیچگونه 

 (دیگری جای به سنسور یک تغییر در سیستم پذیری انعطاف باعث) دارد میکروپرسسور یک سنسور هر 



 

 

 

 

 سرمایشی سیستم و روشنایی کلید الکتریکی، جریان مصرف رطوبت، کنترل هواشناسی، وضعیت کنترل امکان 

 گرمایشی

 nteroperableI ارتباط داشته و اطالعات  1است: به این معنی که اجزای یک مجموعه بصورت با یکدیگر

 Translationو  Gatewayهای میانی نظیر نمایند و تا حد امکان ضرورتی به استفاده از مبدلالزم را مبادله می

Software .نداشته باشند 

 تجهیزات از سازندگان مختلف بدون نیاز به استفاده از : امکان تأمین 2منحصر به تولید کننده خاصی نمی باشد

 منظور منطبق کردن تجهیزات به یکدیگر در آینده( وجود دارد.ه تجهیزات واسط خاص )ب

 .باشدهای مختلف پروژه مبتنی بر راهکارها و محصوالت پیشنهادی یک تولید کننده میامکان تحقق بخش

                                                             
1Peer-to-Peer 
2 Multi-vendor 



 

 

 

 :  S-BUSپروتکل 

 ندارد معتبری جهانی استاندارد که است ایبسته  خانگی پروتکل

 :معایب

  ( آن محصوالت و شرکت یک به کننده مصرف وابستگی) دارد کننده تولید یک تنها  

 از کمتر برابر 10 مفیدشان عمر یعنی) است بار300000 تجهیزات عمر KNX است 

 است کم اشتنوع چون ندارد وجود انتخاب قدرت 

 

 :S-busبا پروتکل  KNXپروتکل مقایسه 

o  پروتکل همانطور که گفته شدKNX  پروتکلی باز است به این معنای که قابلیت اتصال و تجمیع با،

را دارا می باشد.اما  را تولید میکنند KNXتجهیزات تحت پروتکل کمپانی هایی که  میتجهیزات تما

آن نیست و قابلیت هیچ نظارت و استانداردی بر روی  خلی کهاست دا پروتکلی S-busپروتکل 

 می باشند. G4 و HDLاتصال به سایر برندها را ندارد.فقط تجهیزات مختص کمپانی 

o  پروتکلS-bus (HDLوG4در ) بر خواهند خورد.زیاد( به مشکل ارتباطی  باال )تجهیزات یهادنو 

یت اتصال تجهیزات در تعداد :بدون هیچگونه محدودیت و مشکالت ارتباطی قابل KNXپروتکل اما 

 دارا می باشد. زیاد را

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o  در پروتکلS-bus  تنوع محصوالت و تجهیزات دیواری کم می باشد و کاربری راحت و آسانی :

 ایرله ه پایین تری برخوردار هستند.)به عنوان مثال کیفیتندارد و همچنین تجهیزات تابلویی از 

 S-bus َ ،A10 می باشند) 

تولید  می کنند و  KNXبا توجه به تعداد بسیار زیادی کمپانی که محصوالت  KNXدر پروتکل ما ا

همه آنها قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند ، تنوع در تجهیزات دیواری و تابلویی زیاد می باشد و 

 هم موجود می باشد( A16تا  KNXانتخاب کاربر را محدود نمی کند.)تجهیزات تابلویی محصوالت 

 

 

 

، رقابت قیمتی زیادی با سایر پروتکل ها ایجاد کرده  KNXبا توجه به تولید زیاد و فراگیر شدن محصوالت 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مقایسه پروتکل ها:


