
KNX - opetusmateriaali- ja 

harjoitustehtäväpaketti (tuote 3) 

KNX-koulutusympäristö  

   

Suunnitteletko KNX-peruskoulutuksen aloitusta yhteisössäsi, haluatko perehtyä itsenäisesi KNX-

ohjelmoinnin teoriaan vai onko tähtäimessä virallinen KNX Training Centre -status? Valmis 

koulutusympäristö on hyvä perusta aloittaessasi koulutustarjonnan.  

KNX Finland ry on luonut yhteisen KNX-koulutusympäristömallin. Sen avulla oppilaitokset ja 

yritykset pystyvät luomaan mahdollisimman standardoidun koulutusympäristön tukemaan KNX:n 

teoreettista perusopetusta ja käytännön harjoittelua. Valmiiden harjoitusmallien ja valmiiksi mietityn 

asennusympäristön avulla tuodaan esiin KNX-järjestelmän avoimuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet 

kiinteistöohjauksissa. Koulutusympäristö on suunniteltu vastaamaan sertifiointikoulutuksen 

vaatimuksia. 

KNX - kulutusympäristö koostuu: 

- 1. kpl KNX – koulutuspaketti opettajalle, joka pitää sisällään laitepaketin sekä 

opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin 

- haluamasi määrän KNX – koulutuspaketteja oppilaalle, jotka pitävät sisällään vain 

halaamasi määrän laitepaketteja (ei sisällä opetusmateriaali- ja 

harjoitustehtäväpaketteja) 

Mikäli olet rakentamassa uutta KNX-koulutusympäristöä, ensimmäiseksi sinun tulee hankkia KNX - 

koulutuspaketti opettajalle, joka pitää sisällään laitepaketin sekä opetusmateriaali- ja 

harjoitustehtäväpaketin.  

Mikäli olet laajentamassa nykyistä KNX-koulutusympäristöä ja sinulla on jo käytössä 

opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti, voit hankkia vain haluamasi määrän laitepaketteja (KNX 

– koulutuspaketteja oppilaalle). Tällöin sinut tulisi tarkistaa onko opetusmateriaali- ja 

harjoitustehtäväpaketti ajan tasalla ja pohtia päivitystarpeita. 

Voit halutessasi myös hankkia vain opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin ilman 

laitepakettia. 

Mikäli käytössäsi oleva opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti on vanhentunut ja haluat päivittää 

tämän ajan tasalle vastamaan tekniikassa ja sovelluksissa tapahtunutta kehitystä voit tehdä 

päivityksen hankkimalla pelkkä päivityksen. Tämä edellyttää, että olet jo aiemmin hankkinut ja 

sinulla on jo käytössä vanhentunut versio opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketista. 

HUOM: Viimeisin versio opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketista on tehty ETS5 

ohjelmaversiolle. Varmista, että sinulla on viimeisin versio opetusmateriaali- ja 

harjoitustehtäväpaketista. 

Koulutusympäristö ja paketit eivät sisällä ETS ohjelmiston lisenssiä vaan tämä on hankittava aina 

erikseen. 



KNX-koulutusympäristön opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti 

Opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti sisältää luentojen PowerPoint-esitykset. Luennoilla 

perehdytään ETS-ohjelman käyttöön ja KNX ohjelmointiin PowerPoint-esityksissä olevien 

harjoitustehtävien avulla.  Opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketissa on harjoitustehtävien 

ratkaisut, laitetiedostot, testatut projektitiedostot ja laitteiden datatiedostot. 

Opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti on ladattavissa Sähköinfo Oy:n Severi - palvelusta, johon 

avataan sinulle käyttöoikeus tilauksesi mukaisesti. 

KNX – koulutusympäristön opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketti, kokonaishinta (sis. 

käsittely ja postituskulut):  

KNX Finland ry:n jäsenhinta: 400 Euroa ALV 0%  

STUL ry:n jäsenhinta: 550 Euroa ALV 0%  

Ei jäsenhinta: 700 Euroa ALV 0% 

Tilaukset 

Harjoitusympäristöön liittyvät materiaalit toimittaa Sähköinfo Oy yhteistyössä KNX Finlandin 

kanssa.  

Saat helposti tilattua käyttöösi opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin knx.fi verkkosivuilla 

olevalla sähköisellä tilauslomakkeella. 

 

Lisätietoja harjoitusympäristöstä antaa: 

Tilaus ja Severi kysymykset severi@sahkoinfo.fi / 09 5476 1423 

Hallinnolliset kysymykset KNX Finland Alexandre Zaitsev etunimi.sukunimi@stul.fi / 09 547 610 

Tekniset kysymykset Prakticum Micael Forsstedt etunimi.sukunimi@prakticum.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@stul.fi

