Ontwerptools in diverse soorten en smaken

Leren creëren met KNX
De markt voor slimme woningen en gebouwen groeit. Het
automatiseren van installaties moet tot meer comfort, veiligheid en een grotere energiebesparing leiden. En in bepaalde
segmenten van de markt is die ontwikkeling al goed zichtbaar.
KNX is hierbij een veelgebruikt automatiseringsprotocol. Om het
gebruiksgemak van deze wereldwijde standaard bij het ontwerp
te vergroten, zorgt de KNX Association voor een verbreding van
de mogelijkheden voor installateurs en system integrators.
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NX Association, de hoeder van het KNXprotocol, maakte het afgelopen decennium
een sterke groei door. In Nederland is de groei
al aanzienlijk, maar in andere delen van de
wereld is deze zelfs stormachtig. In sommige Europese
landen is KNX inmiddels verreweg marktleider, en in
Azië – vooral het Midden-Oosten en China – is het
protocol zeer dominant. Hele wijken, maar ook de
grootste kantoorgebouwen, worden daar– zeker op
veldbusniveau – met KNX geautomatiseerd.
Die groei manifesteert zich ook in het aantal fabrikanten (inmiddels bijna vijfhonderd) dat wereldwijd bij
KNX Association is aangesloten en producten voor dit
protocol fabriceert. Een ander teken voor de sterke
groei is de opmars van KNX-trainingscentra in de

KNX Trainingen
Wie met ETS een KNX-installatie wil programmeren, kan daarvoor de KNX
Basic-training volgen. Deze opleiding leert je stap voor stap het systeem
en de programmering te doorgronden De cursus duurt vijf dagen en
wordt uitsluitend gegeven door officiële KNX Trainingscentra, waarvan
acht in Nederland. Vier van deze acht trainingscentra verzorgen ook de
KNX Advanced-training, een vervolg op de Basic-training.
Meer informatie is te vinden op de website KNX.nl.

Van ETS-5 naar ETS-6
Om de programmeersoftware up-to-date te houden brengt de KNX
Association regelmatig gratis updates uit. Ook lanceert KNX om de zoveel
jaar een nieuwe versie, een zogeheten upgrade. Tijdens de internationale
beurs Light+Building 2020, lanceert KNX versie ETS-6. Deze software
wordt in de eerste maanden na de lancering uitgebreid getest en zal naar
verwachting in oktober voor iedereen beschikbaar zijn. Voor een upgrade
van ETS-5 naar ETS-6 moet de gebruiker een vergoeding betalen.
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wereld (480 stuks) en het aantal opgeleide partners,
installateurs en system integrators die ten minste de
basiscursus hebben gevolgd. Wereldwijd kent de KNX
community al 88.000 KNX Partners.

ETS
Alle professionals die in woningen of gebouwen een
KNX-systeem willen installeren, hebben daarvoor
de programmeersoftware ETS nodig. ETS staat voor
‘engineering tool software’ en is fabrikantonafhankelijk.
De ETS-software draait op Windows. Tot een paar jaar
terug was er één versie, ETS Professional, waarmee je alle
installaties kon configureren. Er was ook ETS Lite, maar
deze softwarevariant beperkte de gebruiker tot kleine
installaties met maximaal 20 componenten. Wilde je met
een van deze softwarepakketten kunnen werken, dan
moest je eigenlijk de vijfdaagse KNX Basiscursus volgen.
Of je moest zelf erg handig zijn met software; in dat geval kon je de skills van het programmeren zelf aanleren.
De KNX Association besefte dat deze (overigens niet
gratis) software en de daarvoor benodigde kennis, vaak
nog een belemmering vormt. Zij is daarom drempels
gaan wegnemen om zo tot een nog bredere toepassing van het protocol te komen.

eCampus
Met de introductie van de eCampus is er sinds een paar
jaar een internetgebaseerde training die potentiële
KNX-programmeurs op weg helpt met de basisbeginselen van het systeem. Deze gratis online training is
toegankelijk voor iedereen die nog nooit met woningof gebouwautomatisering heeft gewerkt. Uiteindelijk
toont de eCampus de deelnemer hoe hij of zij met
de software kan werken en configureren, waarbij de
deelnemer stap voor stap de ETS-functies leert. Bij
elke afgeronde fase in het lesprogramma neemt de
totale leerstatus toe. Om de ETS eCampus succesvol af
te ronden is een minimale leerstatus van 85 procent
verplicht. Wie deze leerstatus voltooit, ontvangt na
succesvolle afronding een tegoedbon voor een gratis
ETS Lite-licentie en een voucher met een korting voor
de update van ETS Lite naar ETS Professional.
Een ander manier om jezelf te bekwamen is KNX
Virtual. Deze gratis virtuele software stelt gebruikers in
staat snel en gemakkelijk vertrouwd te raken met het
systeem en het gebruik ervan. Het programma maakt
de simulatie van echte, fysieke KNX-componenten en
hun interactie mogelijk, zonder dat je daadwerkelijk
ETS-software, componenten of kabels hoeft aan te
schaffen.

Ontwerp

De gratis
online
eCampus
leert hoe te
werken met
KNX

Licenties
ETS Lite en ETS Professional zijn de ‘standaard’ softwarepakketten om een KNX-installatie te programmeren.
In principe kunnen beide pakketten hetzelfde, alleen
is ETS Lite beperkt tot een installatie van maximaal 20
componenten. Dus met deze software is een woning of
bijvoorbeeld een winkel met beperkte functionaliteiten
te realiseren. Wie in een gebouw meer dan 20 componenten binnen dezelfde installatie wil automatiseren,
moet met ETS Professionals werken. Het aantal
projecten dat je met beide softwarepakketten kunt
programmeren is onbeperkt. Wie binnen hetzelfde
bedrijf met meerdere mensen van ETS Professional
gebruik wil maken, kan een ETS Supplementary aanschaffen. Dit biedt een extra versie van precies dezelfde
software, maar tegen een veel lagere prijs. Per ETS
Professional-licentie kunnen twee ETS Supplementary
licenties worden aangeschaft.
Omdat veel gebruikers van ETS Professional behoefte
hebben aan bijkomende functionaliteiten, zijn er
zogeheten ETS Apps beschikbaar. Deze apps voeren
specifieke functies, maar vaak aanvullende taken,
binnen de ETS software uit. KNX Association, maar ook
verschillende KNX-fabrikanten, geven deze ETS Apps
uit; sommige zijn gratis en andere apps zijn tegen

eCampus is een internetgebaseerde training die potentiële KNX-programmeurs op weg
helpt.

ETS Inside wordt een onlosmakelijk deel van de KNX-installatie, waarbij de software in
de woning of het gebouw achterblijft.

Februari '20

INSTALLATIETECHNIEK 33

Ontwerp

ETS Inside is vooral geschikt voor kleine en middelgrote installaties waarbij klanten zelf
bepaalde instellingen, scenes, enzovoorts willen kunnen aanpassen.

relatief beperkte kosten aan te schaffen via de KNXonline shop.

Inside

Bij op afstand
configureren
van een KNXinstallatie
is online
beveiliging
belangrijk
aandachts
punt

Naast ‘Lite’ en ‘Professional’ kent KNX sinds een paar jaar
ook ETS Inside. Dit is in zekere zin een instapversie voor
KNX-installaties. Deze software doet vrijwel hetzelfde
als ETS Professional, maar wordt een onlosmakelijk deel
van de KNX-installatie. Dat wil zeggen dat de software
in de woning of het gebouw achterblijft, bijvoorbeeld
op een mini-pc. Deze variant is geschikt voor Windows en Linux. Omdat de software in de installatie
achterblijft, kan elke programmeur, maar vaak ook de
eigenaar of beheerder, instellingen of aanpassingen in
de installatie configureren, bijvoorbeeld vanaf een tablet of smartphone. Dit maakt het vooral geschikt voor
kleine en middelgrote installaties, waarbij klanten zelf
in staat willen zijn om bepaalde instellingen, scenes,
enzovoorts aan te passen.

Veilig
De initiële programmering in ETS verzorgt de systeem
integrator over het algemeen achter zijn bureau, op
kantoor. Vervolgens zal hij op locatie de program-

De juiste – veilige – manier om op afstand een KNX-installatie aan te passen is via een beveiligde VPN-verbinding.

mering vanaf zijn laptop in de installatie ‘schieten’. Dit
houdt in dat hij de geprepareerde programmering in
het KNX-systeem installeert, waarna de automatisering
kan functioneren.
Het is ook mogelijk om een KNX-installatie op afstand
te configureren. In dat geval is online beveiliging een
belangrijk aandachtspunt. Om wijzigingen of aanvullingen in de programmering op afstand aan te brengen,
moet de programmeur via zijn software contact maken
met het systeem. Dit kan via internet, en daar zit ook
meteen het gevaar.
De verleiding is groot om het KNX-systeem aan internet te koppelen en op de router een poort open te
zetten. Zo kan de installateur of programmeur te allen
tijde inloggen en eventuele aanpassingen doorvoeren.
Het risico van zo’n open poort is echter dat iedereen via
deze poort het systeem en daarmee het netwerk kan
benaderen. Vanuit de installatie kan men dan mogelijk
ook nog eens andere systemen op het netwerk benaderen of ‘aanvallen’.
De juiste – veilige – manier is een beveiligde VPN-verbinding, zodra je op afstand in de KNX-installatie aanpassingen wilt aanbrengen. Zorg dus voor de vereiste
ICT-kennis om zo’n beveiligde verbinding te realiseren. <

Kennismaken met ETS
eCampus
KNX virtual

online cursus
oefensoftware

via MyKNX
via MyKNX

gratis
gratis

tot 20 componenten
onbeperkt
voor 1 KNX-project
max. 2 stuks bij ETS Professional
extra functionaliteiten

via MyKNX
via MyKNX
via MyKNX
via MyKNX
via MyKNX

€ 200,€ 1.000,€ 160,€ 150,diversen

ETS Software
ETS Lite
ETS Professional
ETS Inside
ETS Supplementary
ETS Apps

Een MyKNX-account is aan te maken via my.knx.org.
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