
Πώς να γίνετε ένας 
Επιστημονικός Συνεργάτης



Was  ist ein Scientific Partner?

Πλεονεκτήματα γινόμενοι μέλη του Επιστημονικού Φόρουμ

Τι είναι ένας Επιστημονικός Συνεργάτης;

Η χρήση του KNX σε οικιακό και κτιριακό αυτοματισμό 
έχει αυξηθεί θεαματικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον 
διπλασιασμό των μελών KNX την εγκαθίδρυση ως 
παγκόσμιο πρότυπο (ISO 14543-3). Ως εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, η προσθήκη του KNX στο περιεχόμενο σπουδών, 
παρέχει σημαντική αύξηση ευκαιριών εργασίας μετά την 

αποφοίτηση των εκπαιδευόμενων μηχανικών σας. Για το 
λόγο αυτό η KNX δίνει αξία στη σχέση της με ιδρύματα, 
τεχνικά και ερευνητικά ινστιτούτα και έχει εγκαθιδρύσει το 
περιβάλλον για τη σύσφιξη των συνεργασιών μεταξύ KNX 
και εκπαιδευτικών κέντρων παγκοσμίως: Το Επιστημονικό 
Φόρουμ Επιστημονικών Συνεργατών KNX!

•	Δείχνετε	 ότι	 είστε	 μέρος	 της	 Κοινότητας	 ΚΝΧ	
χρησιμοποιώντας το λογότυπο KNX Scientific στα έντυπα 
σας ή και στην ιστοσελίδα σας.

•	Εμφανίζεστε	στην	 ιστοσελίδα	της	KNX	ως	μέλος	του	
Διεθνούς	Επιστημονικού	Φόρουμ

 http://www.knx.org/knx-en/community/scientific-partners/
list/index.php

•	Λαμβάνετε	ένα	δωρεάν	αντίτυπο	από	το	Περιοδικό	της	
KNX (KNX Journal) δύο φορές το χρόνο.

	 Παρουσιάζετε	 το	 προφίλ	 του	 ιδρύματός	 σας	 στην	
κοινότητα	του	KNX,	μέσω	του	Περιοδικού	της	KNX	μόλις	
γίνετε	μέλη.	Το	Περιοδικό	διαβάζεται	από	περισσότερους	
από 80.000 συνδρομητές παγκοσμίως και παρέχει 
εξαιρετική δημοσιότητα για το ίδρυμά σας, όχι μόνο για 
τις	ΚΝΧ	δραστηριότητες	σας,	αλλά	και	ως	σύνολο.

•	Λαμβάνετε	 πρόσβαση	 στο	 πρωτόκολλο	 KNX,	
λαμβάνοντας	τις	τελευταίες	εκδόσεις	των	Προδιαγραφών	
KNX.

•	Σας	δίνεται	πρόσβαση	στην	τυποποιημένη	εκπαιδευτική	
βιβλιογραφία KNX, συμπεριλαμβανομένων του βασικού 
σεμιναρίου, του προχωρημένου και του εκπαιδευτή 
καθώς επίσης λαμβάνετε και ένα αντίγραφο από το KNX 
Handbook για Εγκαταστάτες.

•	Εξοπλίζετε	το	εργαστηριό	σας	με	την	τελευταία	έκδοση	
του ETS, του εργαλείου ανεξάρτητου κατασκευαστή για 
το σχεδιασμό, τη θέση σε λειτουργία και το διαγνωστικό 
έλεγχο των εγκαταστάσεων KNX. Ο εκπαιδευτής 
μπορεί να λάβει μια άδεια ETS Professional και για τους 
εκπαιδευόμενους μέχρι 10 άδειες ETS Lite. Η διαφορά 
ανάμεσα στο ETS Professional και ETS Lite έγκειται στο 
γεγονός ότι η έκδοση Lite επιτρέπει τη δημιουργία έργου 
με μέχρι 20 συσκευές KNX.

•	Λαμβάνετε	μία	άδεια	Falcon.
 Αν δουλεύετε με ένα λογισμικό για οπτικοποίηση ή έλεγχο 
μιας	εγκατάστασης	KNX,	ο	οδηγός	Falcon	σας	επιτρέπει	
την εύκολη πρόσβαση στο bus.

•	Σας	παρέχεται	 πρόσβαση	στον	KNX	 ftp	 server	 όπου	
μπορείτε να βρείτε ενημερώσεις για το λογισμικό και τη 
βιβλιογραφία.

•	Λαμβάνετε	 δωρεάν	 δείγματα	 από	 εξαρτήματα	 του	
Συστήματος KNX.

	 Κατασκευαστές	που	 ενδιαφέρονται	 για	 την	 ανάπτυξη	
ενός προϊόντος μπορούνε να λάβουν πληροφορίες από 
διαθέσιμα πιστοποιημένα εξαρτήματα του συστήματος 
KNX. Σας δίνονται δωρεάν, εξαρτήματα για το ίδρυμά 
σας για ερευνητική εργασία ή πτυχιακή εργασία 
εκπαιδευόμενων.

•	Δωρεάν	είσοδος	στο	διετές	Επιστημονικό	Συνέδριο	KNX.
 http://www.knx.org/knx-en/community/scientific-partners/

scientific-conferences/
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Κόστος
•	 Εναντι	ενός	συμβολικού	εφάπαξ	ποσού	των	500	Ευρώ,	το	πανεπιστήμιο	σας	μπορεί	να	εγγραφεί	ως	
μέλος	του	Επιστημονικού	Φόρουμ	ΚΝΧ.		

•	 Η	φόρμα	αίτησης	μπορεί	να	βρεθεί	στο	http://www.knx.org/knx-en/community/scientific-partners/joining/
 και μπορεί να σταλεί είτε με fax είτε με email στα στοιχεία που δίνονται παρακάτω.

Η διετής Επιστημονική Εκδήλωση ΚΝΧ 
Το Επιστημονικό Συνέδριο KNX  είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία για το ίδρυμα σας να παρουσιάσει τις 
δραστηριότητες	που	σχετίζονται	με	το	KNX	στα	μέλη	
της βιομηχανίας KNX, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη 
του φόρουμ. Το συνέδριο είναι επίσης μια ιδανική 
ευκαιρία για εσάς για να δικτυωθείτε και να ξεκινήσετε 
μία συνεργασία με τη Βιομηχανία και τα μέλη φόρουμ. Σε 
κάθε μέλος του φόρουμ δίνεται η ευκαιρία να φιλοξενήσει 
το συνέδριο το οποίο παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για 
να δείξετε επίσης τις ικανότητες και τις εγκαταστάσεις 
του ιδρύματός σας.
http://www.knx.org/knx-en/community/scientific-partners/
scientific-conferences/

Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την KNX Association 
μέσω:
Τηλ: +32.2.7758590
Fax:		 +32.2.6755028
Email:  scientific@knx.org

Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε επίσης:
www.knx.org
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