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KNX-koulutuspaketti oppilaalle 

(tuote 2: 43702) 

KNX-koulutusympäristö 

 

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

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

tusympäristö on hyvä perusta aloittaessasi koulutustarjonnan. 

 

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

tykset pystyvät luomaan mahdollisimman standardoidun koulutusympäristön tukemaan KNX:n teo-

reettista perusopetusta ja käytännön harjoittelua. Valmiiden harjoitusmallien ja valmiiksi mietityn 

asennusympäristön avulla tuodaan esiin KNX-alustan avoimuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet kiin-

teistöohjauksissa. Koulutusympäristö on suunniteltu vastaamaan sertifiointikoulutuksen vaatimuk-

sia. 

 

KNX-kulutusympäristö koostuu: 

 

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

tusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin. 

 

- Haluamasi määrän KNX-koulutuspaketteja oppilaalle, jotka pitävät sisällään vain 

halaamasi määrän laitepaketteja (ei sisällä opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpa-

ketteja). 
 

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

koulutuspaketti opettajalle, joka pitää sisällään laitepaketin sekä opetusmateriaali- ja harjoitustehtä-

väpaketin. 

 

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

tusmateriaali- 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 päivityk-

sen 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 ETS6 ohjelmaver-

siolle. Varmista, että sinulla on viimeisin versio opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketista. 

 

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

erikseen. 
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KNX-koulutusympäristön laitepaketti 

 

KNX-koulutusympäristö sisältää laitepaketin, jossa on oheisen kuvan mukaiset tai vastaavat laitteet. 
 

 

 

 
Mikäli oppilaitoksesi tai yrityksessäsi koulutuskäytössä on jo KNX-tuotteita, voit yhdistää ne käte-

västi myös kehittämäämme koulutusympäristöön. 

Laitepaketti ei sisällä koteloita, keskuksia, kaapeleita ja johtoja, (esimerkkikuvan haaroitusliitäntää 

Linjaan 1.0 ja Linjaan 1.1), valaisimia, lamppuja tai verhoja. Laitepaketin käyttöönotto edellyttää 

komponenttien kokoonpanoa koteloon, johdotus- ja kytkentätyötä. 

Laitepaketti toimitetaan sinulle komponentteina postitse. Markkinamuutosten takia pidätämme oi-

keuden muuttaa komponentteja. 

KNX-koulutuspaketti oppilaalle, kokonaishinta (Vapaasti Espoo, Harakantie 18 B): 

 

KNX Finland ry:n jäsenhinta: 1800 Euroa ALV 0% 

STUL ry:n jäsenhinta: 2000 Euroa ALV 0% 

Ei jäsen hinta: 2200 Euroa ALV 0% 

 

Lisätietoja harjoitusympäristöstä antaa: 

KNX Finland ry Veijo Piikkilä etunimi.sukunimi@stateko.fi / 050 570 2279 

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


