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CHÚNG TÔI LÀ AI

Trung tâm đào tạo tiêu chuẩn KNX Việt Nam là 
một trong những trung tâm đào tạo toàn cầu
của KNX Association.

Chúng tôi cung cấp các khóa học tiêu chuẩn KNX 
cơ bản và nâng cao cho các học viên, những người
làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật
điện, tự động hóa, nhà thông minh và hệ thống điểu
khiển tòa nhà. Các khóa học KNX được thiết kế bởi
KNX Association, áp dụng đào tạo trên toàn thế giới
bao gồm các nội dung lý thuyết và các chương trình 
thực hành lập trình song song.

Học viên được cấp chứng chỉ quốc tế cuối khóa học
sau khi hoàn thành bài kiểm tra chính hãng.
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KHOÁ HỌC KNX

KNX Project DesignKNX Certi�ed Basic Course KNX DALI ControlsKNX HVAC Controls

The Worldwide Standard for Home and Building Control

KNX LÀ GÌ?

KNX là tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ nhà 
thông minh, được quản lý bởi Hiệp hội KNX (KNX 
Association) - trụ sở tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

KNX là giải pháp thông minh phù hợp với mọi loại 
công trình dân dụng : căn hộ, biệt thự, văn phòng, 
tòa nhà, khách sạn ...

436 hãng sản xuất thiết bị trên toàn thế giới : ABB, 
Siemens, GreenControls, Schneider , Berker ...  
Người sử dụng có thể lựa chọn sản phẩm từ một 
hoặc nhiều thương hiệu. Các thiết bị hoàn toàn 
tương thích với nhau.

Có thể điều khiển qua internet, tablet, smart-
phone.

Sử dụng 1 phần mềm lập trình duy nhất ETS được 
cung cấp bởi KNX Association. 

Khóa học KNX Cơ bản, cấp 
chứng chỉ quốc tế để trở 

thành KNX Partner. 

Khóa học thiết kế dự án 
KNX dành cho người mới 

bắt đầu.

Khóa học điều khiển nhiệt 
độ và thông gió, một phần 
quan trọng trong tòa nhà.

Khóa học điều khiển ánh 
sáng theo tiêu chuẩn quốc 

tế DALI (IEC 62386).

ỨNG DỤNG CỦA KNX?
KNX cung cấp các ứng dụng linh hoạt và đáp ứng mọi 
nhu cầu của người dùng như : điều khiển ánh sáng, rèm 
cuốn, an ninh, điều khiển từ xa, điều khiển nhiệt độ, 
điều khiển Audio/Video, điều khiển thiết bị gia dụng ...


