
 

                                                
 
 

 

 

Kursusbeskrivelse 

DK612 
KNX Advanced 
Bygningsautomation 

Kursusmål 

Målet med dette kursus er at få viden til at arbejde med 
KNX til avancerede projekter på et professionelt og 
økonomisk plan.  

Læringsmål 

Efter gennemførelsen af den teoretiske del af kurset vil 
deltagerne udføre øvelser i at programmere logiske 
funktioner og scenestyringer samt arbejde med DALI 
lysstyring. 
Der arbejdes med indbrudssikring via KNX og opbygning af 
KNX til TCP/IP netværk. 
 
Følgende elementer indgår i kurset: 

- Kort introduktion til ETS5 og KNX 
- Scenestyringer med DALI komponenter 
- Styring af lysindfald 
- Opsætning af TCP/IP router 
- Sikkerhedskomponenter i KNX med alarmfunktion 
- Eksempel på visualisering 
- Diagnose og brug af monitorværktøj ETS5 

Deltagerprofil 

Kurset er målrettet elektrikere, installatører, rådgivere og 
andre personer, der arbejder med KNX. 

Forkundskaber  

Det forudsættes, at du som minimum har gennemført KNX 
Basis Certificeringskursus og er registreret med basiskurset 
på my.knx.org. Erfaring med KNX og ETS4/ETS5 software er 
en fordel. 

Emner 

- KNX flags 
- Linjekoblere i komplekse bygninger, TP, IP gateway 
- Logiske funktioner 
- Visualiseringssystemer 
- Varmestyring 
- Belysningsstyring 
- Sikkerhedssystemer 
- Ekstra ETS-værktøjer 

 

Kursustype 

Kurset er en fortsættelse af det grundlæggende kursus i KNX 
og omfatter såvel teori som praktiske øvelser. 
Kurset vil blive afholdt på dansk.  
Dansk kursusmappe med henvisning til online manualer på 
engelsk. 

Sted og tidspunkter 

ABB A/S   
"Tietgenbyen" 
Emil Neckelmanns Vej 14 
5220 Odense SØ 
 
Mandag 10:00 - 16:15 
Tirsdag 08:30 - 16:15 
Onsdag 08:30 - 16:15 
Torsdag 08:30 - 16:15 
Fredag 08:30 - 14:00 
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Kursusplan 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
 ETS5 

introduktion og 
setup af kursus 

 Lysscener og 
flags 

 DALI lysstyring 
individuelt og 
med scene 

 I-bus Tool 
introduktion 

 Øvelser 

 

 Udvidelse af DALI 
styring med 
lysindfald 

 Logikfunktioner i 
anvendelse 

 Varmestyring 

 Øvelser 

 Linjekoblere TP 
og IP  

 Netværk og 
topologi for KNX 

 OPC og 
visualisering 

 KNX multimedie 

 Øvelser 

 

 Fan coil/HVAC 
ventilationsstyrin
g  

 Sikkerheds-
komponenter til 
overvågning og 
indbruds-
alarmering 

 Øvelser 

 

 Diagnose og brug i 
ETS5 

 Certificeret 
praktisk prøve  
2 timer samt 
gennemgang af 
løsning 

 Afslutning og 
evaluering 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ABB University  
www.abb.com 
http://www.abb.dk/knx 
 
 
For tjek af eget KNX-logon benyt 
www.knx.org eller https://my.knx.org 

http://www.abb.com/
http://www.knx.org/

