
Plaani 2 2018 Teleratkaisut ja turvallisuus

36

HYÖDYNNÄ KNX-SUUNNITTELUSSA 
ETS-OHJELMAA ILMAISEKSI

Aina ei tule ajatelleeksi, että suunnittelija voi hyödyntää joitakin automaation 

käyttöönottoon liittyviä sovelluksia ilmaiseksi käyttämällä demoversioita. 

Näin voi toimia KNX-kohdetta suunniteltaessa.

Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Stateko Oy, KNX Finland ry:n puheenjohtaja

Kun kiinteistöön valitaan automaatioratkaisu perustuen avoimeen 

standardiin, ei sitouduta laitevalmistajaan, ei maahantuojaan, ei suun-

nittelijaan, ei rakentajaan eikä myöskään huoltoyhtiöön. Avoimeen 

standardiin liittyvät palvelut ja laitteet ovat vapaasti kilpailutettavissa.  

KNX on standardoitu kommunikointiprotokolla, joka täyttää edellä 

mainitut ehdot. Kyseessä ei siis ole varsinainen järjestelmä, vaan 

protokolla, joka varmistaa eri laitetoimittajien tuotteiden yhteen-

toimivuuden ja -sopivuuden. KNX-standardin avoimuus tarkoittaa 

juuri sitä, että KNX-standardoituja, yhdessä toimivia tuotteita 

valmistetaan maailmanlaajuisesti lähes 440 yrityksessä. Tästä 

poiketen esimerkiksi free@home, vaikkakin puhuu KNX:n kaltaista 

kieltä, on suljettu, yhden toimittajan järjestelmä, joka ei keskustele 

muiden avoimen protokollan KNX-tuotteiden kanssa. 

KNX soveltuu kiinteistöautomaatioon kokonaisuudessaan, AV-

teknisiin ohjauksiin, kysynnän joustoon ja tätä sovellusluetteloa voi-

daan helposti jatkaa lisää. KNX-protokollaan perustuvien tuotteiden 

avulla rakennettu projekti mahdollistaa kokonaisvaltaisesti integ-

roinnin erilaisiin järjestelmiin, jotka voivat olla myös suljettuja.

ETS-DEMOVERSIOSTA HYÖTYÄ SUUNNITTELIJALLE

Suunnittelija voi ottaa käyttöön KNX-kiinteistöautomaation suun-

Tool Software) ilmaiseksi. Ohjelman demoversiolla suunnittelija voi 

laatia projektin hyvin pitkälle, ja se on myös aina päivitettävissä 

uusimpaan versioon. Suunnitteluvaiheessa sillä voidaan määritellä 

kohteeseen ”huonekortit”, jotka toimivat myös KNX-kohteen ohjel-

moijalle toimintokuvauksena tai lähtötapaselvityksenä. 

Projektin suunnittelun jälkeen ohjelmoijalla on käytettävissään 

projektitiedosto, jonka perusteella hän voi laskea ohjelmointiin 

liittyvän työmäärän tarkemmin kuin aiemmin. Hän saa myös perus-

toimivan. Samalla on luotu dokumentti mahdollisten ohjelmallisten 

muutosten kustannusvaikutusten määrittelyyn. 

Eikä tässä vielä kaikki, suunnitteludokumentilla voidaan jatkaa 

hyväksyttyjen tuotteiden parametrointi ja muutokset tehdään koko-

naan samalla ETS-työkalulla. 

Suunnittelija voi luoda projektin ohjelmalla ja liittää siihen myös 

kaikki projektiin liittyvät dokumentit (projektin määrittelysivustolla 

välilehdelle Project Files) esimerkiksi pdf-tiedostoina. Kun projekti 

siirretään projektien valintaikkunassa vaikka muistitikulle, siirtyvät 

myös nämä tiedostot mukana pakattuina yhteen ja samaan ETS-

projektitiedostoon. Kun projekti tuodaan toiseen ETS-ohjelmaan, 

voidaan dokumentit purkaa käyttöön tarpeen mukaan. Tarvittavat 

dokumentit ja KNX-projekti saadaan siis yhdessä paketissa siirret-

tyä esimerkiksi arkistoon, asiakkaalle tai toiselle ohjelmoijalle.

MUKAAN KUVAUKSIA, MÄÄRITTELYJÄ JA VIITTAUKSIA

Kuinka sitten edetään? Suunnittelijan on mahdollista laatia Buildings-

paneeliin kohteen kaikki fyysiset tilat ja jokaisen yksittäisen tilan 

kohdalla voidaan tilakohtaisesti Properties-valikossa välilehdellä 

Settings hyödyntää Description-kenttää. Siihen voidaan kirjata tilan 

toiminnallisuuteen liittyviä yleisiä kuvauksia. Saman tilan Comments-

välilehdelle voidaan tehdä tarkentavia määrittelyjä tai vaikka viittauk-
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(vas.) Kuva 1. Huonekortit

(oik.) Kuva 2. Esimerkki lämmityksen ryhmäosoitteista.

sia Project Files -välilehdellä oleviin dokumentteihin. Eli näin voidaan 

laatia huonekorttimaisesti toimintokuvaukset tai lähtötapaselvitykset.

Halutessaan tai sopimuksesta riippuen suunnittelijalla on mahdol-

lisuus määritellä valmiiksi myös kohteessa tarvittavat kytkennät 

ETS:n Group Addresses-paneelissa. Aika on rakennushankkeessa 

rahaa ja näinkin sitä voidaan säästää. Peruslähtökohtana on se, 

että toimitaan kolmitasoisen ryhmäosoiteavaruuden mukaan eli 

Pääryhmä – Keskiryhmä – Toiminta. Tavoite olisi, että ryhmäosoit-

teet olisivat kuvaavia (johdonmukaisia), eikä tarvittaisi erillistä 

paperia, jonka avulla tulkitaan osoitteita. KNX:ä varten on olemassa 

valmiit suositukset erilaisille kytkennöille, esimerkiksi lämmitykselle 

suositellaan nimeämään kymmenen kytkentäryhmää, vaikka kaikkia 

ei aina käytettäisi (kuva 2).

Kytkentöjen yhteyteen kaikille tasoille voidaan määritellä myös 

Settings-välilehdelle samalla tavalla tarkennuksia Description- ja 

Comments-välilehdille kuin Buildings-paneelissa. Vakiokytkentäryh-

mät voidaan laatia erikseen Excel-taulukon CSV- tai XML-tiedos-

toksi ja tuoda sitten Import Group Addresses -toiminnolla Group 

Addresses -paneeliin. 

Buildings-paneelissa oleviin tiloihin voidaan lisätä kytkennät (nimi-

tykset ja toiminnallisuusmäärittelyt, ei laitteita), jotka automaatti-

sesti menevät Group Addresses -paneelissa ensimmäisiin vapaisiin 

ryhmäosoitteisiin. Tai vaihtoehtoisesti voidaan valmiista ryhmistä 

tuoda "Vedä ja pudota"-menetelmällä kytkennät myös tiloihin ilman 

laitemäärittelyä. 

VERKKOKOULUTUKSILLA LISÄOPPIA

Report-toiminnolla voidaan tulostaa erilaiset listaukset projektin 

määrittelyistä vaikkapa pdf-tiedostoiksi. Projektin Details-välilehden 

Comments-kenttään kirjatut kommentit näkyvät kaikkien raporttien 

alkusivulla. 

Myös ETS-ohjelman Topology-paneelissa voidaan määritellä alueet 

ja niiden linjat. Välilehtiä kommentointeineen hyödynnetään siis 

samoin kuin Buildings- ja Group Addresses -paneeleissa. Tila-

kohtaisesti voidaan tarpeen mukaan asettaa käyttöön (pakotta) 

käytettäväksi tiettyä aluetta ja linjaa. 

Suunnittelija voi demolisenssillä lisätä myös enintään viisi laitetta 

projektiin. Ominaisuutta kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, jos 

kohteessa halutaan soveltaa joitakin varmoiksi tiedettyjä erityislait-

teita. Projektin määrittelysivulla voidaan myös asettaa Security-väli-

lehdellä salausavainrengas tai salasana koko projektille valmiiksi. 

Suunnittelija voi siis hyödyntää edellä mainittuja toimintoja ETS:n 

demoversiolla ja ilman kustannuksia. Jos suunnittelija haluaa 

tutustua ETS-ohjelman käyttöön ilman erityistä koulutusta, hän 

voi käydä läpi my.knx.org-sivulla olevan ilmaisen eCampus-koulu-

tuksen. ”KNX ETS5 eCampus” on verkkopohjainen koulutus, joka 

auttaa pääsemään alkuun KNX:n peruskäsitteissä, vaikka ei olisi 

aiemmin perehtynyt tähän teknologiaan. Lisäksi verkkokoulutuk-

sessa opitaan, kuinka määritellään ja työskennellään ETS:llä. Myös 

Sähköinfo Oy:llä on tarjolla laadukas ”KNX-järjestelmän perusteet” 

-verkkokoulutus.

ETS-demoversio on ladattavissa my.knx.org-sivustolta. Sivujen käyttö 

vaatii rekisteröitymisen verkkosivustolle eli määrittelemään käyttäjätun-

nuksen ja salasanan, lataus itsessään ei maksa mitään. Sivusto on 

monipuolinen ja toimii myös KNX-verkkokauppana ja KNX-tukena.


