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S novým ETS Inside máte nyní možnost
přistoupit ke KNX zcela novým a revolučním
způsobem!
• Vytvoření instalace KNX s ETS "uvnitř" pro váš
byt či dům
• Použití ETS Inside na jakémkoli zařízení (tablet
/ smartphone / PC)
• Ukládání ETS "uvnitř" svého bytu / domu

ETS Inside umožňuje vytvářet a spravovat
instalace KNX chytrým telefonem, tabletem nebo
PC. ETS Inside je ideálním nástrojem pro KNX
montéry, od začátečníků až po experty.
Klíčovými vlastnostmi tohoto nového nástroje
Asociace KNX jsou elegantní pracovní postupy a
zjednodušené uživatelské rozhraní.

Výhody
Pro instalatéry:
Snadnější vstup na trh
Instalatéři mohou ihned spustit
nahrávání svých ETS projektů bez
náročného školení. To umožňuje
mnohem rychlejší vstup na trh,
především
novým
KNX
instalatérům.
Menší počáteční úsilí
ETS Inside je k dispozici za zlomek
nákladů potřebných na licenci plné
ETS Professional, dovoluje KNX
instalatérům začít používat KNX
bez vysokých investic.
Využití běžných KNX přístrojů
Všechny
certifikované
KNX
přístroje1) lze konfigurovat s ETS
Inside, což obsahuje více než 7000
dostupných KNX certifikovaných
výrobků.
Výměna dat s ETS Professional
Projekty ETS Inside lze plně
synchronizovat s ETS Professional,
což dovoluje další konfigurace
v širokém rozsahu platforem. To
také umožňuje realizovat složitější
projekty s ETS Professional,
zatímco budou konfigurovány v
ETS Inside.
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Plug-ins nejsou podporovány
ETS Inside
1)

Pro uživatele:

Pro výrobce:

Vzdálený přístup k instalaci
Uživatel
může
mít
přístup
ke snadnému
ovládání
a
konfiguraci projektu z libovolného
místa na světě přes KNXnetIP.
Přístup k instalaci umožňuje
uživateli
získávat
podrobnější
informace o stavu každého
přístroje a na dálku jej změnit.

ETS Inside podporuje všechny
certifikované KNX přístroje2)
ETS Professional nebo ETS Inside:
všechny certifikované přístroje lze
nakonfigurovat
kterýmkoli
nástrojem. Nejsou nutná žádná
rozhraní, nemusí být prostudována
žádná nová specifikace, nejsou
potřebná nová produktová školení.
To výrobcům KNX umožňuje ještě
více rozšířit okruh svých zákazníků.

ETS Inside pro každé zařízení:
pro váš tablet / počítač s iOS,
Windows nebo Android
ETS Inside (klient) je k dispozici ve
všech běžných obchodech s
aplikacemi, jako je Google Play
Store, Apple App Store a Windows
Store. Aplikace je k dispozici ke
stažení zdarma.

ETS Inside podporuje také KNX
Secure
ETS Inside stojí také za využitím
nejvyšších
bezpečnostních
standardů při řízení domů a budov.
S ETS Inside, jste vždy na
bezpečné straně.

Individuální
nastavování
parametrů
Jsou potřebné některé malé úpravy
v instalaci? Díky ETS Inside může
uživatel uskutečňovat určité změny
v
instalaci.
Tato
povolená
funkcionalita umožňuje uživateli
nezávisle, ihned
a
správně
reagovat na změny.
Ukládání KNX projektu uvnitř
bytu / budovy
Jakmile byl projekt ETS Inside
integrován do instalace zůstává její
součástí. Nepraktická obnovování
projektu,
rekonfigurace,
nebo
ztracené soubory projektů KNX
jsou minulostí – ETS Inside
znamená, že váš projekt zůstane
tam, kam patří.
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2)Přístroje
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