TECHNIK ELEKTRYK W ZST Z NOWOCZESNĄ PRACOWNIĄ
„INTELIGENTNY DOM OPARTĄ NA SYSTEMIE KNX”
„Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Jasielskiego do środowiska
pracy zawodowej”
Celem tego projektu jest wzbogacenie wyposażenia pracowni szkolnych w
najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1 588 978,58 zł.
W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu planowane jest wyposażenie
pracowni elektrycznej w elementy inteligentnego domu KNX na łączną kwotę 317
615,89 zł.
CO to jest KNX?
Wraz z zastosowaniem inteligentnych, nowoczesnych sieci elektrycznych, tzw.
Smart Grids,

pojawiły się całkowicie nowe wymagania wobec instalacji elektrycznych
budynków. W celu zwiększenia wydajności energetycznej budynków oraz
jednoczesnego uwzględnienia odbiorników w wyrównaniu obciążenia konieczne
jest podłączanie urządzeń elektrycznych budynku do wspólnego systemu.
Wymagania te możliwe są do spełnienia przy zastosowaniu inteligentnych
instalacji opartych na systemie KNX, który zapewnia optymalne warunki
zarządzania energią, sterownikami oświetlenia, żaluzji, ogrzewaniem, wentylacją,
monitoringiem oraz systemami alarmowymi.

Dzięki KNX w łatwy sposób można połączyć ze sobą jakość mieszkania, komfort i
bezpieczeństwo z opłacalnością i przyjaznością dla środowiska przy minimalnych
nakładach planistycznych i instalacyjnych. Można także łatwo wykorzystywać
pomieszczenia w elastyczny sposób i stale dostosowywać budynek do
zmieniających się potrzeb.
Powstała pracownia nowoczesnych instalacji elektrycznych oparta na KNX,
wyposażona w panele laboratoryjne i demonstracyjne umożliwi zwiększenie
efektywności nauczania w zakresie podstawowych umiejętności projektowania,
programowania i wykonywania „inteligentnych instalacji elektrycznych”.
Umiejętności weryfikowania części i podzespołów systemów elektrycznych i
elektronicznych. Panele te umożliwiają bowiem elastyczne i różnorodne
konfigurowanie ćwiczeń praktycznego nauczania podstawowych umiejętności w
zawodzie technik elektryk potrzebnych w procesie dydaktycznym oraz pozwala na
praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy przy budowie „instalacji
inteligentnych”. Wybrany zestaw umożliwia kontakt z nowymi systemami magistral
danych, sposobem programowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Powstała
z tych środków pracownia będzie posiadać wyposażenie zbliżone do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej z którym absolwent spotka się w swojej karierze
zawodowej.

Pracownia zostanie wyposażona w:
1. Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi magistrali danych
opartej na systemie KNX
2. Zestaw ćwiczeniowy służący do kontroli zużycia energii w inteligentnym
domu
3. Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów
oświetleniowych i rolet okiennych z wykorzystaniem bezprzewodowego
przesyłu danych.
4. Zestaw ćwiczeniowy do badania instalacji fotowoltaicznych.
5. Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów
oświetleniowych i wykonawczych oparty na przekaźniku programowalnym
PLC
6. Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z
wykorzystaniem niezależnych elementów programowanych za pomocą
magistrali KNX
7. Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z
wykorzystaniem czujnika ruchu programowany za pomocą magistrali KNX
8. Zestaw ćwiczeniowy do nauki obsługi i programowania elektrycznych rolet
okiennych z wykorzystaniem magistrali KNX
9. Zestaw ćwiczeniowy: symulacja i sterowanie ogrzewaniem.
10.Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi bram i drzwi
garażowych z wykorzystaniem magistrali KNX
11.Zestaw ćwiczeniowy do montażu oświetleniowych instalacji elektrycznych.
12.Aluminiowa rama służąca do montażu modułów ćwiczeniowych.
13.Instalacja przeciwwłamaniowa
14.Insalacja domofonowa i videodomofonowa
15.Makieta domu z elementami wykonawczymi
16.Zestaw do monitoringu
17.Moduł komunikacji przez internet
18.Smartfon do zdalnej kontroli systemu i urządzeń
19.Podzepoły pomocnicze, sterujące i wykonawcze
20.3 Laptopy + oprogramowanie
21.Telewizor + zestaw nagłośnieniowy

