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KNX 



KNX Nedir? 

 

KNX eski kontrol 
sistemlerinde ayrı ayrı 
kontrol edilen 
fonksiyonları tek bir 
çatı altına toplar. 



Enerji Kullanımında Sektörel Dağılım 

  



Enerji Verimliliği 

 



KNX – Instabus Tarihçe 

 



KNX Nedir? 

• KNX, daha önceden ayrı ayrı 
kontrol edilen fonksiyonları 
tek çatı altında toplamaktadır.  

• Farklı üreticiler arasında ev 
otomasyonu ve bina kontrolü 
için bir standart fikir temel 
olarak Schneider Electric 
tarafından biçimlendirilmiştir. 

• KNX – EN 50090‘la (ev ve 
binaların elektrik tesisatı 
teknolojisi için Avrupa normu) 
uyumlu ev otomasyonu ve 
bina sistemi teknolojisi için 
dünyanın tek açık standardıdır. 

– Basit planlama 
– Problemsiz revizyon ve 

genişlemeler 
– Bağımsız cihazların (örn. Isıtma 

ve aydınlatma) bir arada 
çalışması olanağı 

– Karmaşık ihtiyaçların az emek 
vererek yerine getirilebilmesi 

– Merkezi gözlem ve kontrol 
olanağı 

– Operasyon ve enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi 



KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 

  



KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 
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KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 

  



KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 

  



KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 

  



KNX ile Toplantı Odası Kontrolü 

  



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Sistemi 

  

 

• Sistemdeki her elemanın 
kendi adresi vardır. 

• Kurulu sistemde, mevcut 
tesisata hiç dokunmadan 
değişiklikler yapılabilir. 

• Sistem ihtiyaçlar 
doğrultusunda rahatlıkla 
genişletilebilir. 



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Sistemine Bağlanan Modüller 

• Sistem Cihazları 
– Güç kaynakları 
– Hat çoğaltıcılar 
– USB Arabirimi 
– RS-232 Arabirimi 

• Sensörler ve Dedektörler 
– Anahtarlar 
– Varlık algılayıcılar 
– Hareket algılayıcılar 
– Giriş modülleri 
– Termostatlar 

• Çıkış Modülleri (Aktüatörler) 
– Aç/kapa modülleri 
– Loşlaştırma modülleri 
– Dali modüller 
– Perde/panjur kontrol modülleri 
– Isıtma/soğutma kontrol modülleri 

• Kontrol üniteleri 
– Lojik işlemciler 
– LCD Modüller 

 

 



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Kablolama Topolojisi 

  



KNX Kablolama Topolojisi 

  



Örnek KNX – Fluoresan Lamba – 
Loşlaştırma Ünitesi Bağlantısı 

  



KNX ile Aydınlatma Kontrolü 

 

 

 

 

 

 

Varlık algılama 

Aydınlatma kontrolü belirli bir alanın 
kullanımına bağlı olarak gerçekleşir. 
Aydınlatma kontrolü programlanmış 
zaman aralıklarına bağlı değildir. 
Sistemin ana kriteri belirli bir alanda 
kullanıcıların bulunmasıdır. 

 

 

Zaman Ayarlı Kontrol 

Aydınlatma kontrolü, binanın açıldığı, 
kullanıldığı / kapandığı, kullanılmadığı 
zamanlara göre belirlenen zaman 
aralıklarına dayanarak gerçekleşir.  



KNX ile Aydınlatma Kontrolü 

 

 

 

 

 

 

Loşlaştırma Kontrolü 

Hedeflenen aydınlık düzeylerine 
ulaşmak ya da kullanıcıların farklı 
aktiviteleri için uygun olan aydınlık 
düzeylerini sağlamak için yapılan 
kontrol. 

 

 
Günışığına bağlı kontrol 

Günışığının yeterli aydınlık düzeyini 
sağladığı alanlarda, yapay 
aydınlatmayı devreden çıkarır. 



KNX ile Aydınlatma Kontrolü 

 

 

 

 

 

 
 

Aydınlatma Senaryoları 

Kullanıcıların farklı aktiviteleri için farklı 
aydınlık düzeyleri ayarlamayı içerir. 
Örneğin çizim yapan ya da kitap okuyan 
bir kişi, televizyon seyreden bir 
kullanıcıdan daha fazla ışığa ihtiyaç 
duyar. 

Işık akısı kontrolü 

Aydınlatma sisteminin ömrü süresince 
eşdeğer bir ışık çıktısı üretmesi üzerine 
yoğunlaşır. Bu özelliği, ışık kaynağının 
ömrünün başlangıcında ışık akısını 
azaltıp, ömür süresi ilerledikçe yavaş 
yavaş yükselterek gerçekleştirir. 



DALI Protokolü 

• DALI protokolü (Digital Addressable Lighting Interface – 
Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi) 

• DALI arabirim standardı aydınlatma kontrol cihazları 
arasındaki dijital iletişim için bir protokol tanımlar. 

• DALI 64 adet kontrol cihazının ayrı ayrı adreslenmesini ve 
istenilen biçimde 16 aydınlatma grubuna ve 16 aydınlatma 
senaryosuna bölünmesini sağlar.  



KNX Anahtarları 

  



Çok Fonksiyonlu Anahtarlar 

• Çok fonksiyonlu 
anahtar 

• Oda sıcaklık kontrolü 

• Senaryo modülleri 

• Zamanlamalı 
anahtarlama 

• Beyaz arka ekran ile 
gösterge 

 



Varlık Algılayıcılar 

  



Hava İstasyonu 

 
Tek bir cihazla  
• Rüzgar 
• Yağmur 
• Sıcaklık 
• Aydınlık düzeyi ölçümü 
• Sıcaklık   

– Ölçüm aralığı 25 - 55 °C 

• Aydınlık düzeyi 
– Ölçüm aralığı 1 – 100.000 lx 
– Işık algılama açısı 150 ° 

• Koruma 
– IP 54 – EN 60529’a göre 

 

 



Çözüm & Uygulamalar 
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Kaynaklar 

 
 
 

- Schneider Elektrik KNX Genel Sunumu 
- Schneider Elektrik KNX Eğitim Kitabı 
- Schneider Elektrik web sitesi 
- Schneider Elektrik Akıllı Yaşam Teknolojileri sunumu 
- Egemen Kılıç – infoMET Teknoloji KNX EMO sunumu, 07.01.2012, 

www.infomet.com.tr/knx/knowledgebase/EMO2012KNXSUNUMU.pdf  
 
 
 
 

erdeml@itu.edu.tr 
web.itu.edu.tr/erdeml 


