گزارش آگهی

 15اسفند ماه  15 -1388فروردین  -1389سال ششم-شماره  82و 83

53

راه اندازی اولین مرکز مستقل آموزشی  KNXدر خاورمیانه
اشاره :شرکت  MIBCیکی از شرکت های فعال
در زمینه ساختمان های هوشمند است که تا کنون
توانسته در پروژه های بسیاری فعالیت نماید وحتی
توانسته خود را به عنوان يک شرکت با پشتوانه
فني و علمي باال در منطقه مطرح سازد .هم اکنون
این شرکت اولین مرکز مستقل آموزشی  KNXدر
خاورمیانه را راه اندازی کرده است .در این ارتباط
گفتگویی را با سعید مهرزاد انجام داده ایم که در
زیر می خوانید.
در آغاز خود را معرفی کرده و توضیحاتی را در
خصوص شرکت  MIBCبفرماييد؟
اينجانب سعيد مهرزاد مدير عامل شرکت مهندسين
مشاور ساختمان هاي هوشمند خاورميانه هستم،
اين شرکت در سال  1384بعنوان اولين شرکت
مهندسي مشاور در زمينه ساختمان هوشمند
فعاليت خود را آغاز کرد و با انجام ده ها پروژه
شاخص در سراسر کشور و تربيت نيروهاي
متخصص و کار آمد خود را به عنوان پيشگام اين
صنعت در ايران معرفي کرده است .اين شرکت با
همکاري با شرکت هاي شناخته شده اي همچون:
ABB ،WHD، Eelectron ، Steinel، Airzone
و  sksسعي کرده بهترين راه حل هاي کنترلي را
بر پايه بهترين محصوالت و سيستم ها ارائه دهد
و توانسته خود را به عنوان يک شرکت با پشتوانه
فني و علمي باال در منطقه مطرح سازد.
توضيح مختصري از هوشمند سازي ساختمان
بفرماييد؟
ساختمان هوشمند ،ساختماني است که کليه
سيستم هاي کنترلي آن در چارچوب منطقي از
پيش تعريف شده و مناسب با وضعيت کاربري
ساختمان ،طراحي و پياده سازي شده باشد .
فرايند کنترل در ساختمان هوشمند از طريق
سيستمهاي کنترلي انجام مي شود که خود
هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط مستقيم
و تعامل با يکديگرند و در نهايت تامين کننده
نياز کاربر و طراح درجهت رسيدن به هدف ايجاد
ساختمان هوشمند مي باشد .جهت رسيدن به اين
هدف عالي بايد چندين زير سيستم را به صورت
يکپارچه کنترل کرد ،اين زير سيستم ها جزو
اجزاي فعال يک ساختمان هستند که در روش

قديمي بصورت المان هايي کامال" مجزا به کار
خود ادامه مي دادند و هيچ گونه تاثير پذيري از
محيط اطراف خود نداشتند.
اين سيستمها شامل :
روشنايي،تهويه،صوت،امنيت،تردد و ....می باشد.
اين عمل به بهترين روش توسط شبکه هوشمند
 knxميسر مي باشد .شرکت هاي معتبر و
خوشنامي بر روي اين پروتکل فعال هستند و به
ارائه سخت افزارهايي با کيفيت باال معروف می
باشند
در صحبت هايتان اشاره به پروتکل  KNXکرديد
لطفا" کمي با جزئيات بيشتر اين پروتکل را معرفي
کنيد؟
تا قبل از سال  1990شرکت هاي متعددي به
توليد سيستم هاي هوشمند ساختمان مشغول
بودند و هر کدام با استانداردها و روش هاي
خاص خود اين کار را انجام مي دادند و نتيجه
آن اين بود که پروژه ها وابسته به محصوالت
همان کارخانه بود و هيچ کارخانه اي قادر به
توليد طيف کامل محصوالت با سليقه مشتريان
نبود .بنابراين تصميم گرفتند ،همگي تحت يک
استاندارد به کار خود ادامه دهند ،نامي که براي
اين پروتکل انتخاب شد در ابتدا  EIBبود که
مخفف  European Installation Busاست که
بعد از چند سال به  EIB/KNXو بعد از آن به
 KNXتغيير نام داد.
امروزه بيش از  200شرکت معتبر عضو اين انجمن
و  7000گروه محصوالت مختلف بر پايه KNX
در سراسر دنيا توليد مي شود که از بزرگ ترين
خاصيت آن کيفيت باالي اين محصوالت بخاطر
استانداردهاي قوي KNXمي باشد و توانسته است
باالترين استاندارها را در زمينه کاري خود اخذ
کند و به يک استاندارد جهاني( worldwide
) standardتبديل گردد ،اين استاندارد ها شامل
موارد کلي زير مي باشد:
ISO/IEC Internal Standard ISO/IEC 3-14543 in 2006
CENELEC European Standard EN 50090 in 2003
CEN
EN 1-13321 in 2006
Chinese Standard GB/Z 20965 in 2007
US Standard ANSI/ASHRAE 135 in 2005

SAC
ANSI/ASHRAE

اين شرکت در يک ابتکار توانست با ساخت يک
نرم افزار مادر به نام  ETSبه باز بودن پروتکل و
زبان مشترک شرکت ها کمک شاياني کند .اين نرم
افزار در محيطي ساده ،برنامه ريزي را بسيار سهل
نموده است و مي تواند سخت افزارهاي مختلف
را در يک محيط ساده ،برنامه نويسي و برنامه
ريزي کند Knx .کليه ساختمان ها را اعم از مسکوني
 ،اداري  ،تجاري  ،هتل و  ....تحت پوشش خود
قرار مي دهد و براي هر سناريوي کنترل تفکر
خاص و سخت افزار مناسب را ارائه مي دهد.
اصوال ساختار و يا سازماندهي انجمن  KNXدر
دنيا به چه صورت است ؟
ساختار انجمن ، KNXيک ساختار جهاني است
که  5قاره دنيا را شامل مي شود و متخصصان
آن در  96کشور دنيا بر روي سيستم هوشمند بر
پايه پروتکل  KNXکار مي کنند که تعدادشان به
بيست هزار نفر مي رسد و براي آموزش آنها بالغ
بر  140مرکز آموزشي در  26کشور دنيا تاسيس
گرديده است که  MIBCاين افتخار را دارد که
اولين مرکز مستقل آموزشي در خاورميانه را
تاسيس کرده است .
اين انجمن و اعضاي آن با تاسيس باشگاه هاي
 KNXدر کشور ها سعي در بومي سازي اين
تکنولوژي کرده است تا متخصصان فن بتوانند با
هم در ارتباط مستقيم بوده و نيازهاي واقعي خود
را به شرکت مستقل  KNXمطرح کنند و اين
انجمن با بررسي  ،به ارائه راهکارهاي الزم اقدام
نماید تا بتواند نيازهاي منطقي تمامي طيف هاي
کاري را تحت پوشش خود قرار دهد.
شما در زمينه بومي سازي فرهنگ استفاده از
پروتکل  KNXچه اقداماتي تا کنون انجام داده
ايد ؟
شرکت مهندسين مشاور ساختمان هوشمند
خاورميانه با انجام ده ها پروژه شاخص در سراسر
کشور ،مبحث آموزش ضمن اجرا را در سرلوحه
کار خود قرار داده که نتيجه آن تربيت نيروهاي
متخصص در زمينه سيستم هوشمند ساختمان
درهر پروژه مي باشد .در حال حاضر شانزده نفر
در ايران داراي مدرک رسمي  KNXهستند که

شرکت  MIBCبا دارابودن بيشترين تعداد دارنده
مدرک رسمي  KNXدر ايران و تاسيس بخش
آموزش در شرکت ،سعي بر آن داشته تا در زمينه
بومي سازي فرهنگ استفاده از پروتکل KNX
گام هاي بزرگي را بر دارد.
در اين بخش تمامي پرسنل شرکت در بخش
هاي مختلف  ،نمايندگان شهرستان ها ،متوليان
فني پروژه ها همچون مديران پروژه  ،مهندسين
و تيم هاي تکنسيني ،تحت آموزش هاي مستمر
خاص  KNXدر رده هاي مختلف قرار مي گيرند.
با توجه به مبحث گسترده ساختمان  ،درگير بودن
گروه هاي مختلف کاري  ،بحث شناساندن اين
استاندارد در سطح اين گروه ها نيازمند مطالعه و
راهکارهاي خاصي مي باشد که شرکت  MIBCبا
توجه به ارتباط خوب با اين بخش ها به اين مهم
دست يافته است،از جمله اين کارها مي توان به
جايزه بزرگ معمار در سال  1388اشاره کرد که
شرکت مهندسين مشاور ساختمان هاي هوشمند
خاور ميانه افتخار حامي مالي اين مراسم بزرگ و
فرهنگي در کشور داشته باشد.
چه افراد يا شرکت هاي مي توانند از اين مرکز
آموزش استفاده نمايند ؟
با توجه به حرکت قوي ا ستاندارد سازي در
پروتکل  ، KNXاين پروتکل اين قابليت را دارا
است که به بهترين و ساده ترين متد ها آموزش داده
شود و در ساختمان هاي مختلف اجرا گردد که
اين عمل توسط تيم هاي طراحي و اجرايي پروژه
ها  ،قابل پياده سازي است  ،هر فرد جهت آموزش
سيستم هوشمند ساختمان با روش  KNXبه عنوان
پيش فرض بايد به مباني سيستم هاي فني رايج
برق و مکانيک ساختمان آشنا باشد .شايان ذکر
است شرکت  MIBCدر اين راستا جهت آموزش
کليه مهندسين و گروه هاي مشاور در دوره هاي
رسمي  KNXهيچ محدوديتي قائل نشده و حتي
آمادگي اين را دارد تا نيروهاي متخصص کليه
شرکت هايي که در حال فعاليت بر روي پروتکل
 KNXهستند را به صورت حرفه اي آموزش داده
و مدرک رسمي  KNXکه الزمه فعاليت در اين
عرصه هست را ارائه دهد و خود را به عنوان
اولين مرکز آموزش مستقل بين المللي  KNXدر

سطح خاورميانه معرفي کند.
لطفا برنامه هاي آتي خود را جهت برگزاري اين
دوره آموزشي مطرح نماييد و چه طرح هایی برای
فراگيري این استاندارد در ایران دارید ؟
برنامه هاي آموزشي شرکت در دو گروه اصلي
قراردارد ،گروهای آموزشي بين اللملي  KNXبا
ارائه مدرک بین المللی زير نظر مستقيم شرکت
 KNXو با تدريس آقاي مهندس رسول مقدم،
رئيس هيأت مديره شرکت که دارای تجربیات
بین المللی و نیز مدرک  Tutorکه مجوز رسمي
آموزش  KNXمی باشد ،برگزار مي گردد و
ديگري دوره هاي آموزشي آزاد و آماده سازي
سيستم هوشمند ساختمان بر اساس پروتکل KNX
است که به دانش پژوهان مدرکي از طرف شرکت
 MIBCاعطا خواهد شد.
دوره مقدماتی  40ساعت به صورت استاندارد
در دو سطح تئوری و عملی برگزار مي گردد
که پيش بيني الزم جهت دسترسي به نرم افزار و
سخت افزار الزم آموزشي صورت پذيرفته است
و مکاني مناسب با شرايط خوب جهت اين امر
در داخل شرکت مهيا گرديده و از دوستان در
اين مدت که ميهمان  MIBCهستند پذيرايي الزم
صورت خواهد پذيرفت .پذیرفته شدگان دوره
مقدماتی امکان ادامه آموزش تا دریافت مدرک
پیشرفته  KNXرا در این شرکت دارا خواهند بود.
شرکت  MIBCبا عنایت مسئولیت پذیری خود
در راستای هدایت ساختمان های کشور به سمت
مصرف انرژی کمتر اين امکان را فراهم ساخته
است تا بتواند اين دوره ها را در مراکز استان
کشور همچون اصفهان ،مشهد  ،شيراز و  ....را
به کمک نمايندگان خود در اين شهرها و توسط
مدرسين اصلي خود ارائه دهد .فارغ التحصيل اين
دوره ها اين توانايي را خواهد داشت که بتواند سيستم
هوشمند ساختمان بر اساس پروتکل  KNXرا طراحي
و پياده سازي کند .در آينده اي نزديک شرکت MIBC
کلوپ KNXرا در ايران تحت نظر شرکت  KNXو با
همکاری سایر شرکت هایی که بر روی این پروتکل
فعال هستند  ،را ه اندازي مي کند تا تمامي ايراني هاي
متخصص  KNXدر آن عضو گردند و از تجربيات
هم بهره ببرند.

