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Nowy ETS Inside zapewnia całkowicie nowe i rewolucyjne
podejście do KNX!
• Tworzenie instalacji KNX za pomocą ETS „inside”
w mieszkaniach / budynkach
• Zastosowanie ETS Inside na dowolnym urządzeniu
(tablet / smartfon / komputer)
• Przechowywanie ETS „inside” w mieszkaniu / budynku

ETS Inside umożliwia stworzenie i zarządzanie instalacjami
KNX za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. ETS Inside to
idealne narzędzie dla instalatorów KNX, od początkujących do
ekspertów. Główne cechy tego nowego narzędzia firmy KNX
Association to między innymi inteligentne procedury pracy i
uproszczony interfejs użytkownika.

Korzyści
Dla instalatorów:

Dla użytkowników:

Dla producentów:

Łatwiejsze wejście na rynek
Instalatorzy mogą natychmiast rozpocząć uruchamianie projektu ETS bez
zbyt szczegółowego szkolenia. To z kolei
umożliwia szybsze wprowadzanie produktu na rynek, zwłaszcza nowym instalatorom KNX.

Zdalny dostęp do instalacji
W celu ułatwienia kontroli i konfiguracji użytkownik ma dostęp do projektu z
dowolnego miejsca na świecie poprzez
KNXnetIP. Dostęp do instalacji umożliwia użytkownikowi otrzymywanie szczegółowych aktualizacji o stanie każdego
urządzenia i dokonywanie zdalnych modyfikacji.

ETS Inside jest kompatybilny
z wszystkimi certyfikowanymi
urządzeniami KNX3)
ETS Professional czy ETS Inside: dowolne
certyfikowane urządzenie można skonfigurować za pomocą tych narzędzi. Nie
są potrzebne bramy, nowe specyfikacje
czy szkolenia z zakresu nowych produktów. Dzięki temu producenci KNX mogą
rozszerzyć swoją bazę klientów.

Mniejszy wysiłek przy wprowadzaniu
ETS Inside jest dostępny za ułamek kosztów pełnej licencji dla ETS Professional,
umożliwiając instalatorowi KNX rozpoczęcie użytkowania bez dużych nakładów finansowych.
Wykorzystanie urządzeń KNX
Wszystkie certyfikowane urządzenia
KNX1) mogą być skonfigurowane z ETS
Inside, w tym ponad 7000 dostępnych
certyfikowanych produktów KNX.
Wymiana danych z ETS Professional2)
Projekty ETS Inside można w pełni zsynchronizować z ETS Professional, umożliwiając tym samym dalszą konfigurację na
wielu platformach. Istnieje również możliwość realizacji bardziej zaawansowanych projektów z ETS Professional przy
ich konfiguracji za pomocą ETS Inside2).

Rozszerzenia nie są obsługiwane
przez ETS Inside.
2)
Opcja dostępna od 2. półrocza 2017 roku.
1)

ETS Inside dla każdego urządzenia:
tabletu / komputera z iOS, Windows
lub Androidem
ETS Inside (klient) jest dostępny we
wszystkich sklepach z aplikacjami, jak
Google Play Store, Apple App Store i
Windows Store. Aplikacja jest darmowa.

ETS Inside obsługuje również
KNX Secure
Stosowanie ETS Inside to także wprowadzanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla domu i budynków. Dzięki
ETS Inside zawsze jesteś bezpieczny.

Samodzielna zmiana parametrów2)
Konieczne jest wprowadzenie kilku niewielkich zmian w instalacji? Dzięki ETS
Inside użytkownik może sam dokonać
modyfikacji w instalacji. Jego funkcjonalność umożliwia użytkownikowi niezależną i natychmiastową reakcję2).
Projekt KNX można przechowywać
w mieszkaniu / budynku
Po zintegrowaniu projektu ETS Inside z
instalacją pozostaje on jej częścią. Niewygodne odzyskiwanie projektu, rekonfiguracje lub utrata plików projektu KNX
należą już do przeszłości – ETS Inside
oznacza, że projekt jest zawsze tam, gdzie
powinien być.

3)

Urządzenia z rozszerzeniami nie mogą być
konfigurowane za pomocą ETS Inside.

Prosimy odwiedzić stronę ETS Inside http://etsinside.knx.org, aby dowiedzieć się więcej na temat
zastosowania, właściwości, korzyści, wskazówek, najczęściej zadawanych pytań itd.
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