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Γέκα σπόνια πιζηοποιημένηρ εκπαίδεςζηρ για ηιρ ‘’έξςπνερ’’
ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ με ηην ηεσνική ΔΙΒ/KNX
1.Πποϊζηοπία
Πξηλ δέθα ρξφληα, γηα φζνπο αζρνινχληαλ κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ,
ν φξνο «έμππλεο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο» ερνχζε πεξίπνπ, φπσο
ζήκεξα αθνχγεηαη ην «ηαμίδη ζηνλ
πιαλήηε Άξε» … Λίγνη κπνξνχζαλ ηφηε
λα πηζηέςνπλ, φηη ν Έιιελαο
ειεθηξνιφγνο (απφ νπνηαδήπνηε
βαζκίδα) ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε ζέζε
λα κειεηήζεη, λα θαηαζθεπάζεη θαη λα
πξνγξακκαηίζεη κηα έμππλε ειεθηξηθή
εγθαηάζηαζε ζηελ ρψξα ηνπ.
Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε λέα ηερληθή ησλ
έμππλσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ήηαλ γλσζηή ζηελ Δπξψπε ζαλ ηερληθή
ΔΗΒ, κε αξθεηή δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξα ζηελ Γεξκαλία.
Απφ ηελ αξρή θάλεθε μεθάζαξα φηη ε λέα απηή ηερληθή έδηδε λέεο απίζηεπηεο
δπλαηφηεηεο θαη επθνιίεο ζηα θηίξηα ζηα νπνία είρε εθαξκνγή, φκσο ηαπηφρξνλα
δεκηνπξγνχζε λέεο απαηηήζεηο γηα λέεο γλψζεηο ζηνπο ηερληθνχο πνπ ήζειαλ λα ηελ
εθαξκφζνπλ.
Οη δηαπηζηψζεηο απηέο εληνπίζηεθαλ θαη ζηελ Διιάδα κφιηο άξρηζαλ λα
πινπνηνχληαη νη πξψηεο εγθαηαζηάζεηο γηα έμππλα θηίξηα: Υσξίο εθπαηδεπκέλνπο
Έιιελεο ηερληθνχο ε δεκηνπξγία ειιεληθψλ έμππλσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
εηδηθφηεξα ε δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο, δελ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη θαξπνχο
θαη απνηειέζκαηα.
Έηζη νη αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε ησλ πξψησλ Διιήλσλ ηερληθψλ ηνπο νδήγεζαλ
ηφηε ζηελ Γεξκαλία. Όκσο ε εθπαίδεπζε απηή ήηαλ πνιχ δαπαλεξή, ρξνλνβφξα θαη
βέβαηα κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο ή ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο.
Σν ελδηαθέξνλ, νη πξνζπάζεηεο θαη ην κεξάθη κεξηθψλ
Διιήλσλ ηερληθψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην μεθίλεκα
ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 1νπ
Διιεληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ζηελ ΖΜΔΝ
Α.Δ. γηα ηελ ηερληθή ΔΗΒ ην 1997.
Σφηε, απηή ε πξσηηά δελ ήηαλ κφλν γηα ηελ Διιάδα,
αιιά γηα φιε ηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε. Γηα φιε ηελ
πεξηνρή απηή, ήηαλ ην πξψην εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηερληθή ΔΗΒ θέληξν.
Βέβαηα, γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην έξγν ρξεηάζηεθε πνιιή δνπιεηά:
Καηάξηηζε πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηή, εμνπιηζκφο ζε hardware & software γηα ηηο
ζέζεηο εθπαίδεπζεο, κεηαθξάζεηο θαη πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο χιεο ζηα
ειιεληθά, δνθηκέο θαη βέβαηα απφθηεζε πηζηνπνίεζεο απφ ηελ ΔΗΒΑ.
ηηο αξρέο ηνπ 1998 μεθίλεζαλ ηα πξψηα ζεκηλάξηα ηερληθήο ΔΗΒ ζηελ Αζήλα, ζηα
ειιεληθά, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ αληίζηνηρνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ηεο Siemens
AG ζην Regensburg ηεο Γεξκαλίαο κε εθπαηδεπηή ηνλ θ. Γηψξγν αξξή.
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Ζ ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ απφ ηελ ΔΗΒΑ (ηνλ δηεζλή
αλεμάξηεην θνξέα γηα ηελ Σερληθή ΔΗΒ) θαη ε απηφλνκε ιεηηνπξγία έγηλε ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 1999 θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ηφηε ην πξψην πηζηνπνηεκέλν
Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο Σερληθήο ΔΗΒ ζηελ ΝΑ Δπξψπε.
θνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη, λα δψζεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε φζνπο
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ λέα απηή ηερληθή πνπ ζήκεξα γίλεηαη πιένλ
γλσζηή κε λέν φλνκα Konnex (KNX) θαη βέβαηα ζηνηρεία θαη ελεκέξσζε γηα ηελ
πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηεο ΖΜΔΝ
Α.Δ.
2.Γιαηί ήηαν και παπαμένει απαπαίηηηη η εκπαίδεςζη ζηην ηεσνική ΔΙΒ/KNX
Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη είλαη σξαία
θαη ειθπζηηθή ε λέα ηερληθή. Αιιά πσο
κπνξεί λα μεθηλήζεη έλαο ηερληθφο λα
δεκηνπξγεί έξγα κηθξά ε κεγάια θαη λα
ηελ αμηνπνηεί; Όπσο έρεη αλαθεξζεί,
είλαη ζίγνπξν, είλαη εκθαλέο, φηη εδψ
είλαη απαξαίηεηεο λέεο γλψζεηο.
Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ
νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηηο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα
εθαξκφζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ φιεο
απηέο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, απνθηά
ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηνπο λένπο ηερληθνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζξαλία ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο, αιιά θπξίσο γη' απηνχο πνπ αζθνχλ ήδε ην επάγγεικα. Ζ αλάγθε
γηα εθπαίδεπζε, πνπ έρεη αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη λα γίλεη εληνλφηεξε
ηα επφκελα ρξφληα, δελ αθνξά κφλν ηελ παζεηηθή εθπαίδεπζε κε ηε κνξθή
ελεκέξσζεο, αιιά θαη ηελ ελεξγεηηθή εθπαίδεπζε κε ηε κνξθή ηαρχξπζκεο ζρνιήο
ή ζεκηλαξίσλ.
Δίλαη πιένλ επξχηεξα γλσζηφ φηη γλψζε ζεκαίλεη δχλακε. Αιιά γηα λα απνθηεζεί ε
γλψζε πξέπεη λα γίλεη επέλδπζε ζε ρξφλν, θάηη εχθνιν κελ γηα φζνπο βξίζθνληαη
ζηα ζξαλία, ζρεηηθά δχζθνιν φκσο γηα φζνπο ήδε εξγάδνληαη. Γηα ηνπο
ειεθηξνιφγνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ πξνζβιέπνπλ ζην κέιινλ ρσξίο λα
εθεζπράδνπλ, γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα βξίζθνληαη κέζα ζηα πξάγκαηα ηεο
επνρήο, γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα μερσξίζνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ
πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηνπο πεξηζζφηεξα νθέιε, ην κήλπκα είλαη μεθάζαξν:
πλερήο ελεκέξσζε θαη επέλδπζε ζε ρξφλν γηα εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερληθέο
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Όκσο, εηδηθά ε εθπαίδεπζε ζηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNXθξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αθνινπζνχλ:
-Νέερ γνώζειρ
Ζ ζπλερήο κάζεζε, ε αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ είλαη πιένλ θαλφλαο
ζήκεξα ζε πνιιά επαγγέικαηα. ηνλ
ειεθηξνινγηθφ ηνκέα δελ είραλ εκθαληζηεί κέρξη
ζήκεξα ηέηνηα θαηλφκελα. Όκσο ηειεπηαία,
αξρίδεη λα δηαηαξάζζεηαη ν εθεζπραζκφο γηαηί
νη λέεο ηερληθέο φπσο ε ΔΗΒ/KNX απαηηνχλ λέεο
γλψζεηο, άξα δεκηνπξγείηαη έληνλα ε αλάγθε γηα
κάζεζε θαη εθπαίδεπζε.
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-Νέα ηλεκηπολογικά ςλικά και πποϊόνηα
Οη λέεο ηερληθέο θέξλνπλ πνιιά λέα ειεθηξνινγηθά πιηθά θαη πξντφληα κε
θαληαζηηθέο έσο απίζηεπηεο κέρξη ζήκεξα δπλαηφηεηεο. Απηφ ηζρχεη βέβαηα θαη γηα
ηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX, επνκέλσο γηα λα ηα κάζεη θάπνηνο θαη λα ηα αμηνπνηήζεη φζν
γίλεηαη θαιχηεξα απηά ηα λέα πξντφληα, πξέπεη λα αθηεξψζεη ρξφλν ψζηε λα
εθπαηδεπηεί ζηελ ρξήζε ηνπο.
-Νέεο δπλαηφηεηεο
«Απηά πνπ σο ηψξα ιέγακε ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο φηη γίλνληαη πνιχ
δχζθνια, ζηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX γίλνληαη ακέζσο. Γηα απηά πνπ ιέγακε φηη νχηε κε
ζαχκα δελ γίλνληαη, απηά ρξεηάδνληαη ιίγε ψξα». Σν απφθζεγκα απηφ πξνέξρεηαη
απφ έλαλ έκπεηξν Γεξκαλφ ειεθηξνιφγν θαη δελ απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Όκσο, γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη θάπνηνο ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερληθήο
ΔΗΒ/KNX πξέπεη λα εθπαηδεπηεί.
-Software (λογιζμικό)
Ο ειεθηξνινγηθφο θιάδνο έρεη απνθηήζεη έλα ινγηζκηθφ -ην ΔΣS- ην νπνίν είλαη έλα
δπλαηφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ θαη κπνξεί λα ην
ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ κειέηε έσο ην service κηαο
έμππλεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Βαζηθφ θαη
ζεκειηψδεο πιενλέθηεκα είλαη, φηη ην ETS
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνηλή πιαηθφξκα απφ φινπο ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ ΔΗΒ/Konex. Άξα, φπνηνο
επελδχζεη ρξφλν γηα λα εθπαηδεπηεί ζε απηφ θαη ην
κάζεη, απνθηά ηελ δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδεη φια
ηα πξντφληα ΔΗΒ/KNX (ζήκεξα έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 6.000), φισλ ησλ
θαηαζθεπαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX (πεξηζζφηεξνη απφ 100).
Γηαηί βέβαηα έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο ΔΗΒ/KNX είλαη ην φηη
πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηή ηερληθή.
-Yπηπεζίερ ππιν, καηά και μεηά ηην πώληζη
Οη ππεξεζίεο πξηλ θαη θαηά ηελ πψιεζε ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ζην ειεθηξνινγηθφ
θιάδν θαη δελ αιιάδνπλ κε ηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX νπζηαζηηθά. Όκσο, ηδηαίηεξα νη
ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε, άξα κεηά ηελ παξάδνζε κηαο εγθαηάζηαζεο απνθηνχλ
κηα λέα δηάζηαζε θαη δπλακηθή. Γηαηί, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν
πξνγξακκαηηζκφο, κπνξεί εχθνια έλαο εθπαηδεπκέλνο ηερληθφο λα πξνζαξκφζεη ηελ
ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξαγκαηηθά ζηα κέηξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε,
γξήγνξα, απιά θαη ρσξίο ελνριεηηθά κεξεκέηηα νπνηεδήπνηε ν πειάηεο ην δεηήζεη.
-Nέορ ηπόπορ επγαζίαρ, νέα αγοπά
Με ηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX, ν ειεθηξνινγηθφο θιάδνο κπνξεί ζήκεξα λα πξνζθέξεη –
θαη λα πνπιήζεη- πεξηζζφηεξε εμππλάδα, πεξηζζφηεξν κπαιφ, λα δψζεη
πεξηζζφηεξε αμία ζηα έξγα ηνπ. Οη έμππλεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχλ
θαη ζηελ ρψξα καο κηα λέα ελδηαθέξνπζα αγνξά. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα λέα
εξγαζία ε νπνία θνζηνινγείηαη θαη πιεξψλεηαη ρσξηζηά. Γηα λα κπνξέζεη φκσο έλαο
ηερληθφο λα θάλεη ζσζηφ, απνδνηηθφ θαη γξήγνξν πξνγξακκαηηζκφ, γηα λα αμηνπνηεί
ζσζηά ην ETS θαη ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα πξντφληα ΔΗΒ/KNX,
ρξεηάδεηαη ππεχζπλε, απνηειεζκαηηθή θαη δνθηκαζκέλε = πηζηνπνηεκέλε
εθπαίδεπζε.
-Aναγνώπιζη
Όζν θαιφο θαη λα είλαη ζήκεξα έλαο επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, πξέπεη λα
κπνξεί λα ην απνδεηθλχεη. Ζ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ αλαγλψξηζε = πηζηνπνίεζε. Έηζη γηα ηελ πηζηνπνηεκέλε
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εθπαίδεπζε ΔΗΒ/KNX, κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηα
πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ Konnex εθπαηδεπηηθά θέληξα παξέρνπλ ην αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ (Εertifikat) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα πηζηνπνηεκέλα ζεκηλάξηα
ηερληθνχο. ηελ ζπλέρεηα, νη πηζηνπνηεκέλνη ηερληθνί αλ ζέινπλ κηα επξχηεξε
αλαγλψξηζε, ε Konnex ηνπο παξέρεη ην ζήκα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ KonnexPartner.
3.Λίγα λόγια για ηην πιζηοποιημένη εκπαίδεςζη & για ηα ζεμινάπια ΔΙΒ/ΚNX
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηερληθή ΔΗΒ/KNX παξέρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλα θαη κε
πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ Konnex εθπαηδεπηηθά θέληξα.
Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ ζεκηλάξηα. Σν πεξηεθηηθφηεξν θαη απηφ πνπ δίδεη ηηο
βαζηθέο γλψζεηο είλαη ην KNX
Kompaktkurs (KNXKombikurs) θαη νξγαλψλεηαη
ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά
θέληξα πνπ έρνπλ
πηζηνπνηεζεί απφ ηελ
Konnex.
Σα πιενλεθηήκαηα πνπ
παξέρνληαη ζε απηνχο πνπ
εθπαηδεχνληαη ζην ζεκηλάξην
απηφ είλαη:
-Γνθηκαζκέλε θαη ειεγκέλε
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
εθπαίδεπζε
-εκεηψζεηο ηεο Konnex
-Γίπισκα (Zertifikat) κε επξσπατθή αλαγλψξηζε
-Demo έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ ETS θαη εηδηθή έθπησζε γηα ηελ αγνξά ηνπ
ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζεκεία θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ
ζεκηλαξίνπ Kompaktkurs απφ ην πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηεο ΖΜΔΝ
A.E.
Σηόσοι και πεπιεσόμενα ηος ζεμιναπίος:
-Δηζαγσγή ζηελ ηερληθή KNX
-Γπλαηφηεηεο θαη ρξήζεηο ηεο ηερληθήο KNX
-Δηδηθή ηερληθή κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ
-Γηάζξσζε θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ελφο έξγνπ
-Πξνγξακκαηηζκφο ζπζθεπψλ, ζέζε ζε ιεηηνπξγία
εγθαηάζηαζεο θαη εξγαζίεο δηάγλσζεο (Service) κε ην
ETS
-Οδεγίεο θαη θαλνληζκνί γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ.
-Γηαζέζηκα KNX-πξντφληα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
-Γνκή, ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ETS.
-Πξνγξακκαηηζκφο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε
θσηηζκφ, ει. Ρνιφ, ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη ηειερεηξηζκφ ππεξχζξσλ .
-Απιέο δηαζπλδέζεηο θαη ελδείμεηο.
-Σνπνινγηθέο δηαζπλδέζεηο γξακκψλ κε πξνζαξκνζηέο γξακκήο
Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι:
Βαγγέιεο Βαζηιφπνπινο, Γηψξγνο αξξήο
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-ε ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο αλσηάηεο θαη αλσηέξαο εθπαίδεπζεο πνπ
αζρνινχληαη κε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, φπσο κειεηεηέο, θαηαζθεπαζηέο
θαη επηβιέπνληεο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα. Αθφκε ζε ειεθηξνιφγνπο
εγθαηαζηάηεο θαη ζε θαζεγεηέο ηερληθήο εθπαίδεπζεο (12 άηνκα max. αλά
ζεκηλάξην).
Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ:
-Γλψζεηο ηερληθήο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ.
-Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ρξήζε PC θαη Windows.
-Ζ εθπαίδεπζε ζην ETS γίλεηαη ζηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε, βαζηθέο γλψζεηο αγγιηθήο
ε γεξκαληθήο είλαη ρξήζηκεο, φρη απαξαίηεηεο.
Γιάπκεια:
Γχν αββαηνθχξηαθα (40 εθπαηδεπηηθέο ψξεο).
Χώπορ διεξαγωγήρ:
Κηίξην Siemens A.E. Αξηέκηδνο 8, Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ, Αζήλα,
Κηίξην Siemens A.E. Γεσξγηθήο ρνιήο 89 Θεζζαινλίθε
Κόζηορ ζεμιναπίος:
785,00 (κε ΦΠΑ).Πεξηιακβάλνληαη ζεκεηψζεηο ηεο KNX ζηα ειιεληθά, θαηάινγνη, CD
κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ΔΣS 3 Professional demo, βάζε δεδνκέλσλ ηεο Siemens ζε
ηξεηο γιψζζζεο (αγγιηθά ειιεληθά & γεξκαληθά), έλα γεχκα αλά εκέξα, θαθέδεο &
αλαςπθηηθά γηα ηα δηαιείκκαηα. ηνπο επηηπρφληεο, καδί κε ην Zertifikat, δίδεηαη εηδηθφ
θνππφλη ηεο KNX γηα κεησκέλε ηηκή ζηελ αγνξά ηνπ θαλνληθνχ παθέηνπ ηνπ ΔΣS 3
Professional.
4. Λίγα λόγια για ηον θεζμό ηων Konnex – Partners
Ο ζεζκφο ησλ Konnex-partners δεκηνπξγεί ηελ επξχηεξε αλαγλψξηζε θαη ην θνηλφ
γλψξηζκα ησλ εθπαηδεπκέλσλ ηερληθψλ κε
πηζηνπνηεκέλε γλψζε, φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηελ
ηερληθή ΔΗΒ/Konnex ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Έρεη
μεθηλήζεη απφ ηελ ΔΗΒΑ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη
πεξηιακβάλεη βέβαηα κφλν φζνπο ηερληθνχο έρνπλ
εθπαηδεπηεί θαη πηζηνπνηεζεί ζε αλαγλσξηζκέλα απφ
ηελ ΔΗΒΑ/Konnex εθπαηδεπηηθά θέληξα. ήκεξα νη
αλαγλσξηζκέλνη Konnex-Partners είλαη αξθεηέο
ρηιηάδεο. Μεξηθέο εθαηνληάδεο απφ απηνχο είλαη
Έιιελεο. Μηα επίζθεςε ζην internet ζηελ δηεχζπλζε
www.knx.org αμίδεη ηνλ θφπν γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη
λα έρνπλ κηα εηθφλα. Δθεί ζα δηαπηζηψζεη ν
επηζθέπηεο, φηη νη Konnex-Partners έρνπλ
εμαζθαιίζεη εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη δσξεάλ
δηαθήκηζε. Απηφ είλαη έλα απφ ηα νθέιε ηνπ ζεζκνχ.
Έλα αθφκε φθεινο είλαη, ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ
ινγφηππνπ Konnex-Partner ζηα έληππα, ζηα δηαθεκηζηηθά θαη ζηηο θάξηεο. Αθφκε,
ζηα νθέιε ην ζεζκνχ πεξηιακβάλεηαη ε δσξεάλ ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ηεο
ηερληθήο Konnex θαη ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα απφ ηελ Konnex κε πεξηνδηθά έληππα θαη
απφ εηδηθά επξσπατθά πεξηνδηθά.
Γηα λα κπεη θάπνηνο ζην ζεζκφ απηφλ θαη γηα λα έρεη ηα αληίζηνηρα νθέιε, ζα πξέπεη
λα ζηείιεη ζηελ Konnex ζηηο Βξπμέιεο εηδηθή αίηεζε καδί κε αληίγξαθν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ (Zertifikat) απφ ην ζεκηλάξην Kompaktkurs θαη γηα ην φηη έρεη
αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ηελ γξαπηή θαη ζεσξεηηθή δνθηκαζία ησλ KNX – εμεηάζεσλ
Βαγγέιεο Βαζηιφπνπινο, Γηψξγνο αξξήο
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πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά
θέληξα. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζην site
ηεο Konnex πνπ αλαθέξζεθε. ηελ ζπλέρεηα,
παξαιακβάλεη απφ ηελ Konnex ην πηζηνπνηεηηθφ
(Zertifikat) ηνπ Konnex-Partner θαη ηελ δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζηνλ server ηεο Konnex γηα λα κπνξεί
λα έρεη ην ινγφηππν ηνπ Konnex - Partner ζε
δηάθνξα format. Έηζη έρεη εληαρζεί επίζεκα πιένλ
ζηελ κεγάιε νηθνγέλεηα ηεο ηερληθήο Konnex.
5. H Ποπεία και ο απολογιζμόρ ηων 10 σπόνων ηος εκπαιδεςηικού κένηπος ηηρ
ΣΗΜΔΝΣ Α.Δ. ζηην Δλλάδα
Απφ ην 1998 θαη κέρξη ζήκεξα ην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ. αθνινπζεί
ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ησλ έμππλσλ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ λέα ηερληθή απφ
ΔΗΒ άιιαμε φλνκα, έγηλε Konnex
θαη απφ επξσπατθή έγηλε
παγθφζκηα. Σα πξντφληα θαη ην
ινγηζκηθφ εμειίζζνληαη δηαξθψο, ε
αγνξά κεγαιψλεη θαη ηα έξγα
απμάλνληαη ζηαζεξά.
Σν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν
παξαθνινπζεί κε ζπλέπεηα ηηο
εμειίμεηο, δεκηνπξγεί θαη πηζηνπνηεί
εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη κεηαθέξεη
ηερλνγλσζία ζε Έιιελεο θαη
Κχπξηνπο ηερληθνχο πνπ παίξλνπλ
ηνλ ηίηιν παγθνζκίσο Konnex
Partners.
ηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν νη Konnex Partners πνπ εθπαηδεχηεθαλ θαη
πηζηνπνηήζεθαλ, δεκηνχξγεζαλ θαη δεκηνπξγνχλ αμηφινγα έξγα φπσο:
Σν μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλία, ην Παλεπηζηήκην ηεο Λεπθσζίαο, ην λέν γήπεδν
Καξατζθάθε, ην μελνδνρείν Ρφδνο Palladium θαη πνιιά άιια.
ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Κχπξηνπο πηζηνπνηεκέλνπο
ηερληθνχο ζηελ Konnex Association, έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη πηζηνπνηεζεί ζην
εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ
δηνξγαλψλνληαη ηαθηηθά, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ζε ηερληθνχο πνπ
έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζπλεξγαδφκελα κε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα, κε ηελ
δηεμαγσγή εηδηθψλ γηα απηνχο εμεηάζεσλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο Konnex. Σελ
δπλαηφηεηα απηή αμηνπνηνχλ κέρξη ζήκεξα ε ηβηηαλίδεηνο Γεκφζηα ρνιή, ΚΔΚ ηνπ
ΟΑΔΓ θαη ην ΗΔΚ ΑΚΜΖ.
Ζ πνξεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ. ζε αξηζκνχο κε ρξφλν
αλαθνξάο Ηνχληνο.2008:
ηα δέθα απηά ρξφληα έρνπλ νξγαλσζεί 58 ζεκηλάξηα απφ ηα νπνία 45 ζηελ Αζήλα,
9 ζηελ Θεζζαινλίθε, θαη 4 ζην Regensburg ηεο Γεξκαλίαο.
Έρνπλ εθπαηδεπηεί 700 πεξίπνπ Έιιελεο θαη Κχπξηνη ηερληθνί απφ φιεο ηηο βαζκίδεο:
Ζιεθηξνιφγνη εγθαηαζηάηεο, Ζιεθηξνιφγνη ΣΔΔ, Γηπισκαηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη
Μεραληθνί, Δθπαηδεπηηθνί.
Βαγγέιεο Βαζηιφπνπινο, Γηψξγνο αξξήο
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Σν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν έρεη αμηνινγεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ηξεηο θνξέο
απφ ηελ ΔΗΒΑ & ηελ Konnex κε απφιπηε επηηπρία.
Ζ νκάδα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ απνηειείηαη ζήκεξα απφ ηελ θπξία Ν. Βιάρνπ
ζηελ Γξακκαηεία, ηνλ θ. Π. Αγγειφπνπιν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηνλ θ. X.
Γεηνπξάην ζηελ κέξηκλα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο
Β. Βαζηιφπνπιν θαη Γ. αξξή.
Δίλαη πιένλ ζήκεξα θνηλά απνδεθηφ θαη αλαγλσξίζηκν ζηνλ ειιεληθφ θαη ζηνλ
θππξηαθφ ειεθηξνινγηθφ θφζκν, φηη ε ζπκκεηνρή ζε έλα απφ ηα ζεκηλάξηα γηα ηελ
ηερληθή Konnex ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ, είλαη έλα πνιχ θαιφ
εθφδην.
6. Σηόσοι και πποοπηικέρ ηηρ ηεσνικήρ ΔΙΒ/KNX και ηος Δκπαιδεςηικού
Κένηπος ηηρ ΣΗΜΔΝΣ Α.Δ.
Ωξαία φια απηά, ζα ζθεθηεί ζίγνπξα φπνηνο έρεη θζάζεη δηαβάδνληαο κέρξη εδψ.
Αιιά ζίγνπξα, δεκηνπξγνχληαη αθφκε
κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα: Πνπ πάεη ε
ηερληθή Konnex, πνηεο εμειίμεηο
πξνβιέπνληαη γηα ην κέιινλ, αμίδεη ηνλ
θφπν λα επελδχζεη ζε απηήλ θαη λα
εθπαηδεπηεί θάπνηνο θαη ηδηαίηεξα έλαο
επαγγεικαηίαο; H ηερληθή απηή είλαη
ζήκεξα ε κφλε πξαγκαηηθά παγθφζκηα
αλνηθηή ηερληθή γηα ηηο έμππλεο
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ πνπ
ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ ηφζνη πνιινί
θαηαζθεπαζηέο θαη νη εμειίμεηο ηεο είλαη
εληππσζηαθέο. Όκσο ε πεξηγξαθή ηνπο μεθεχγεη απφ ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ έμππλσλ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηα πνξεία κε κηθξφ παξειζφλ αιιά έληνλα
δξαζηεξηνπνηεκέλν παξφλ θαη πνιχ ελδηαθέξνλ κέιινλ. ηελ πνξεία απηή ην
Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ. γηα ηελ ηερληθή Konnex ζπκκεηέρεη δπλακηθά
έρνληαο ζαλ ζχλζεκα: «Ζ γλψζε αμίδεη φηαλ κπνξείο λα ηελ κνηξάδεζαη»
Όινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή πηζηεχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη έλα
πνιχ θαιφ κέζνλ γηα ηελ δεκηνπξγία επραξηζηεκέλσλ, δξαζηήξησλ Διιήλσλ &
Κππξίσλ ηερληθψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ.
Απφ απηά πνπ ζχληνκα αλαθέξζεθαλ πξηθχπηεη εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη ε
ηερληθή Konnex είλαη κηα λέα αλνηθηή ηερληθή γηα ηελ δεκηνπξγία έμππλσλ θηηξίσλ, κε
εμαζθαιηζκέλν θαη ελδηαθέξνλ κέιινλ.
Γελ έρεη νλνκαζηεί ηπραία ζαλ ηελ «Ζιεθηξνινγία ηνπ 21νπ αηψλα».
Δπνκέλσο, γηα ηνπο ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ειεθηξνιφγνπο
εγθαηαζηάηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ πξνζβιέπνπλ ζην κέιινλ ρσξίο λα
εθεζπράδνπλ, γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα βξίζθνληαη κέζα ζηα πξάγκαηα ηεο
επνρήο, γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα μερσξίζνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ
πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηνπο πεξηζζφηεξα νθέιε, ην κήλπκα είλαη μεθάζαξν:
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηερληθή Konnex ζην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο ΖΜΔΝ Α.Δ.
είλαη κηα πνιχ θαιή επέλδπζε γηα ην παξφλ θαη γηα ην κέιινλ.
Βαγγέιεο Βαζηιφπνπινο, Γηψξγνο αξξήο
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