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Med den nya ETS Inside går det nu att närma sig KNX på
ett helt nytt och revolutionerande sätt!
• Konstruera KNX-installationer med ETS Inside för
hem och fastigheter
• Använd ETS Inside på alla enheter
(surfplatta / smartphone / PC)
• Förvara ETS Inside i din egen fastighet

Med ETS Inside skapar och hanterar du KNX-installationer
med hjälp av din smartphone, surfplatta eller dator. ETS Inside
är det idealiska verktyget för KNX-installatörer, från nybörjare
till experter. Huvudegenskaperna i detta nya verktyg från KNX
Association är smarta arbetsmetoder och ett förenklat användargränssnitt.

Fördelar
För installatörer:

För användare:

För tillverkare:

Enklare uppstart
Installatörer kan nu starta upp mindre KNX-projekt med ännu smidigare
verktyg än tidigare. Detta gör vardagen
enklare för dig som inte använder KNX
så ofta. ETS Inside finns tillgänglig för en
bråkdel av kostnaden för en komplett
ETS Professional-licens, vilket betyder
att installatören kan komma igång med
KNX utan stora investeringar.

Fjärrtillgång till din installation
För att underlätta kontroll och konfiguration har användaren tillgång till projektet var som helst i världen via KNXnetIP.
Med tillgång till installationen får användaren detaljerade statusuppdateringar
för varje KNX-apparat och kan göra
ändringar på distans.

ETS Inside stödjer alla certifierade
KNX-apparater1)
ETS Professional eller ETS Inside? Alla
certifierade apparater1) kan användas
med båda verktygen. Inga nya KNX- eller
produktkunskaper behövs och därmed
kan KNX-tillverkare bredda sin kundbas
ännu mer.

ETS Inside för alla enheter:
använd din egen smartphone,
surfplatta eller dator med iOS,
Windows eller Android.
ETS Inside finns tillgänglig från alla appbutiker, t.ex. Google Play Store, App Store
och Windows Store. Appen laddas ner
kostnadsfritt.

ETS Inside stödjer även KNX Secure
ETS Inside stödjer givetvis KNX högt
ställda säkerhetskrav och därmed är du
alltid på den säkra sidan, även med detta
nya verktyg.

Användning av vanliga
KNX-apparater
Alla certifierade KNX-apparater1) kan
konfigureras med ETS Inside vilket inkluderar tusentals produkter.
Användning av vanliga KNX-enheter
Alla certifierade KNX-enheter1) kan konfigureras med ETS Inside vilket inkluderar mer än 7,000 KNX-certifierade produkter.
Datautbyte med ETS Professional2)
ETS Inside-projekt kan synkroniseras
med ETS Professional varigenom ytterligare konfiguration kan utföras på ett
brett urval av plattformar. Det här gör
att du även kan genomföra mer krävande projekt med ETS Professional samtidigt som du konfigurerar dem med ETS
Inside2).

Ändra parametrar själv2)
Behöver du göra några små justeringar
på installationen? Tack vare ETS Inside
kan användaren själv nu göra funktionsändringar2).
Förvara ditt KNX-projekt i hem och
fastigheter
När ett ETS Inside-projekt integrerats i
en installation förblir den en del av den.
Obekväma projektåterhämtningar, omkonfigureringar eller förlorade KNX-projektfiler hör till det förgångna – tack vare
ETS Inside hålls projektet där det ska.

1)
2)

Apparater med plugins stöds inte av ETS Inside.
Funktionen blir tillgänglig från andra halvan av 2017.

Besök ETS Inside-webbsidan för mer information om användning, egenskaper,
fördelar, riktlinjer, ofta ställda frågor m.m. på http://etsinside.knx.org.
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