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KNX-t aloaut omaat iojärjest elmä, mikä se on?



KNX-järjes telmä on väyläjärjes telmä rakennuks ien taloteknis ten toimintojen ohjauks een, s eurantaan ja automatis ointiin. K NX-
järjes telmä kattaa mm. s euraavat toiminnot:

• Valais tuks en ohjaus

• Aurinkos uojauks en ohjaus

• Lämmityks en, jäähdytyks en ja ilmas toinnin ohjaus

• T urvallis uus  ja valvonta

• E nergian s euranta ja kuormien ohjaus

• Vis ualis ointi ja etäkäyttö

• Rajapinta muihin järjes telmiin

Hyödyntämällä K NX-järjes telmää näiden toimintojen integroimis een aikaans aadaan yhtenäis es ti toimiva ja energiatehokas  
ohjaus järjes telmä.

Mikä s e on?
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KNX on maailmanlaajuisest i t unnust et t u järjest elmäst andardi rakennuks ien s ähköis ten toimintojen ohjaamis een.

K NX-järjes telmä on s yntynyt jo 1990  jolloin us eampia eurooppalais ia laitevalmis tajia on s opinut yhteis en järjes telmäs tandardin 
käyttämis tä, eli s yntyi valmis tajariippumaton järjes telmä. K NX-järjes tö (K NX As s ociation) on s tandardin omis taja ja ylläpitäjä.

Standardointi tarkoittaa mm.:

• Yhteens opivuutta eri laitevalmis tajien kes ken joka on varmis tettu s ertif ioiduilla tuotteilla

• Valmis tajariippumaton protokolla

• Laajas ti käytös s ä oleva järjes telmä, jota myös  kehitetään jatkuvas ti

K NX-s tandardin mukais ia tuotteitta tarjoaa nykyään s ähköalan kes keis immät toimijat : ABB, Schneider, S iemens , Hager jne. 

K NX on hyväks ytty s euraaviin s tandardeihin:

• E uropean Standard (CE NE LE C E N 50 0 90  and CE N E N 13321-1)

• International Standard (ISO/ IE C 14543-3)

• Chines e Standard (GB/ T  20 965)

• US Standard (ANSI/ ASHRAE  135)

KNX lait evalmist ajia on jo 422 kpl 42 maassa.

Mis tä s e on tullut?
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Mit en se t oimii?
KNX-t aloaut omaat iojärjest elmä
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Järjes telmä toimii ilman kes kus yks ikköä tai 
t ietokonetta. Laitteet toimivat its enäis es ti ja 
kommunikoivat kes kenään kenttäväylän kautta.

Järjes telmä vaati K NX-teholähteen joka s yöttää 
kenttäväylälle jännitettä: 30  V DC SE LV. 

K enttäväylä on lähtökohtais es ti rakennettu 
parikierretys tä s uojatus ta kaapelis ta 2x2x0 ,8. 
T oinen pari on K NX-väylälle ja toinen pari 
varattu es im. 24 VDC apujännitteelle.

K enttäväylä kuts utaan myös  nimellä K NX/ T P 
(K NX twis ted pair).

KNX-järjest elmä K NX-kaapeli 2x2x0 ,8

huones äädin
610 9/ 28-50 0

Venttiilitoimilaitteet
S T / K 1.1

läs näolotunnis tin
6131/ 31-24-50 0

230  V

D
A

LI

Painike 4/ 8-os
6127/ 0 2-84-50 0



Mit en se t oimii?
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K NX on lähtökohtais es ti rakennettu 
kenttäväylänä parikierretys tä s uojatus ta 
kaapelis ta 2x2x0 ,8. T oinen pari on K NX-väylä ja 
toinen pari varattu es im. 24 VDC 
apujännitteelle. 

K aapeloinnin s aa toteuttaa eri tavoilla s ekä 
haaroittaa mis tä tahans a, laittees s a, ras ias s a 
jne.

K NX-väylään ei tarvits e päätevas tuks ia.

T eholähtees tä laitteelle max. 350  m.

Yhden K NX-linjan pituus  max. 10 0 0  m.

KNX-kaapeloint i
Väylä kaapelointi Puu kaapelointi T ähti kaapelointi

2x
2x

0
,8

2x
2x

0
,8

2x
2x

0
,8



Mit en se t oimii?
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Järjes telmä koos tuu linjois ta ja alueis ta.

• Alueita voi olla enintään 15 kpl.

• Jokais es s a aluees s a voi olla enintään 15 
linjaa.

• Jokais een linjaan voi laittaa 64 laitetta, 
riippuen teholähteen koos ta. 

• Jokais een linjaan tulee oma K NX-teholähde.

• E ri linjojen väliin tulee linjayhdis timet.

• E ri alueiden väliin tulee alueyhdis timet.

(Linja- ja alueyhdis tin on s ama laite joka on 
s ijoitettu eri kohtaan järjes telmää)

Näin ollen järjes telmä voi kattaa jopa 1440 0  
laitetta.

KNX/ TP-järjest elmärakenne

LAITE
1

Linja 1

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 2

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 15

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

Päälinja (0 )

Linjayhdis tin Linjayhdis tin Linjayhdis tin

Linjan 1
teholähde

Linjan 2
teholähde Linjan 15

teholähde

Päälinjan teholähde

2 x 2 x 0 ,8

2 x 2 x 0 ,8



Järjest elmärakenne KNX/ TP
KNX-t aloaut omaat iojärjest elmä

May 2, 20 18 S lide 10

Alue 15Alue 2Alue 1

Runkolinjan teholähde

Runkolinja2 x 2 x 0 ,8



Järjes telmärakenne käytännös s ä
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Järjest elmärakenne K NX/ IP
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K NX/ IP rakentees s a jokainen K NX-linja on 
liitetty E thernet verkkoon K NX/ IP-reit itt imen 
kautta.

Jokais een linjaan voi laittaa 64 laitetta, riippuen 
teholähteen koos ta. Jokais een linjaan tulee 
oma K NX-teholähde.

E ri linjojen väliin tulee K NX/ IP-reit itin.

Näin ollen järjes telmä voi kattaa jopa 1440 0  
laitetta.

KNX/ IP-järjest elmärakenne

LAITE
1

Linja 1

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 2

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 225

LAITE
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LAITE
3

LAITE
64

Linjayhdis tin K NX/ IP Linjayhdis tin K NX/ IP Linjayhdis tin K NX/ IP

Linjan 1
teholähde

Linjan 2
teholähde Linjan 225

teholähde

2 x 2 x 0 ,8

Ethernet kytkin

CAT  kaapeli
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KNX-järjest elmän ohjelmoint i ja käyt t öönot t o 
t apaht uu ETS-ohjelmist olla. Ohjelmist o t oimii 
Windows käyt t öjärjest elmällä olevilla 
t iet okoneilla. Ohjelmist o on maksullinen ja 
jakelu on yksinomaan KNX-järjest öllä.

Järjest elmän käyt t öönot ossa synt yy 
projekt it iedost o.

KNX-ohjelmoint i
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KNX-t aloaut omaat iojärjest elmän mallirat kaisuja



RKT ila n T ila 1

Sovellus es imerkki
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Valais tus
– Läs näolo- ja valois uus ohjattu
– Manuaaliohjaus  s äädölle ja eri 

valais tus tunnelmille

Valaist us

K NX

Läs näolotunnis tin
6131/ 31-24-50 0

64 x DALI

Painike 4/ 8-os
6127/ 0 2-84-50 0

64 x DALI

Läs näolotunnis tin
6131/ 31-24-50 0

Painike 4/ 8-os
6127/ 0 2-84-50 0



Tila 1 RK

Sovellus es imerkki
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Valais tus
– Läs näolo- ja valois uus ohjattu
– Manuaaliohjaus  s äädölle ja eri 

valais tus tunnelmille
Lämmitys  jäähdytys  ves ikiertoinen
– Läs näolo- ja kello-ohjattu
– T arkka portaaton lämmitys s äätö
– E i tarvita erillis iä ohjaus laitteita ja koteloita 

venttiilimoottorien kytkentään

Valaist us ja lämmit ys/ jäähdyt ys

K NX

Läs näolotunnis tin
6131/ 31-24-50 0

64 x DALI

Painike 4/ 8-os
6127/ 0 2-84-50 0

64 x DALI

Venttiilitoimilaitteet
S T / K 1.1

T ermos taatti
6128/ 28-84-50 0



Tila 1 RK

Sovellus es imerkki

KNX-t aloaut omaat iojärjest elmän mallirat kaisuja

May 2, 20 18 S lide 17

Valais tus
– Läs näolo- ja valois uus ohjattu
– Manuaaliohjaus  s äädölle ja eri 

valais tus tunnelmille
Lämmitys  jäähdytys  ves ikiertoinen
– Läs näolo- ja kello-ohjattu
– T arkka portaaton lämmitys s äätö
– E i tarvita erillis iä ohjaus laitteita ja koteloita 

venttiilimoottorien kytkentään
Ilmanvaihto
- Läs näolo- ja CO2-ohjattu

Valaist us, lämmit ys/ jäähdyt ys ja i lmanvaiht o

K NX

Läs näolotunnis tin
6131/ 31-24-50 0

64 x DALI

Painike 4/ 8-os
6127/ 0 2-84-50 0

64 x DALI

Venttiilitoimilaitteet
S T / K 1.1

Huones äädin
610 9/ 28-84-50 0
• Lämpötila
• CO2
• K os teus
• Ilmanpaine

K NX-rele
6151/ 11U-50 0



RK

Sovellus es imerkki
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Vis ualis ointi
– Ohjaus  ja t ilat ieto
– S euranta ja trendit

• E nergiamittaus
• Lämpötilat
• jne

– Hälytyks et
– Ajas tus
– E täohjaus

Logiikka
– Loogis et ohjauks et es im.

• S ulana pito
• S avunpois to

Visualisoint i, et äohjaus ja hallint a

K NX

64 x DALI

64 x DALI

T ila n

K ytkinyks ikkö
S A/ S 4.10 .2.1
• Ulkovalot
• S ulana pito

Logiikka
ABA/ S 1.2.1
• Loogis et

ohjauks et
es im.
s ulana pito

Vis ualis ointis erveri
6136/ APP-50 0
• Ohjaus
• S euranta
• Ajas tus
• T rendit
• Hälytyks et
• E täohjaus

Ulkoanturi
6146/ 10
• Lämpötila
• Valois uus
• Hämäräkytkin



Järjest elmärakenne K NX/ IP
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K NX/ IP rakentees s a jokainen K NX-linja on 
liitetty E thernet verkkoon K NX/ IP-reit itt imen 
kautta.

Jokais een linjaan voi laittaa 64 laitetta, riippuen 
teholähteen koos ta. Jokais een linjaan tulee 
oma K NX-teholähde.

E ri linjojen väliin tulee K NX/ IP-reit itin.

Näin ollen järjes telmä voi kattaa jopa 1440 0  
laitetta.

Liit ynt ä ABB microSCADA:aan t ai muuhun 
valvomoon.

KNX/ IP-järjest elmärakenne

LAITE
1

Linja 1

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 2

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

LAITE
1

Linja 225

LAITE
2

LAITE
3

LAITE
64

Linjayhdis tin K NX/ IP Linjayhdis tin K NX/ IP Linjayhdis tin K NX/ IP

Linjan 1
teholähde

Linjan 2
teholähde Linjan 225

teholähde

2 x 2 x 0 ,8

Ethernet kytkin

CAT  kaapeli

ABB microSCADA
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KNX-t aloaut omaat iojärjest elmän referenssejä



KNX-referens s ikohde liikerakennuks en s aneerauks es s a
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Turun It äharjun Prisman valaist us saneerat t i in ledeillä ja KNX-
t ekniikalla t ämän päivän vaat imuksiin – sulkemat t a kauppaa 
t unniksikaan. Nyt  valaist us on t äysin muokat t avissa ja 
energiankulut us t ipaht aa noin kolmannekseen ent isest ä.
K NX-automaatiojärjes telmän ans ios ta valais tus ta voi hallita 
etänä. Jos  hedelmätis ki muuttaa myymälän s is ällä, voi 
s uunnittelija määritellä uudet valais tus tas ot eri os as toille omalta 
työas emaltaan, käymättä lainkaan paikan päällä. 

“Valais tus ta voidaan ohjata myös  myymälän infopis teiden 
kos ketus näytöiltä. Valais tuks en ohjaus  on yhdis tettävis s ä 
rakennuks en hälytys järjes telmään”, kertoo kauppias . 
Hätätilanteen tullen pois tumis teille s aadaan näin automaattis es ti 
lis ää valoa. Myös  valais tuks en energiankulutus  on hallinnas s a, 
s illä K NX-automaatio kerää kulutus datan automaattis es ti. 

KNX-referenssikohde supermarket in saneerauksessa



KNX-referens s ikohde toimis tos aneerauks es s a
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K NX-järjes telmän perus f ilos of ia on yks inkertainen: kaikki 
valais imet s ijoitetaan yhteen väylään ja valais tus ta pääs ee 
ohjaamaan alue-, t ila- ja valais inkohtais es ti. K äyttö on erittäin 
yks inkertais ta ja as etuks et pys yvät, kun as etuks et on kerran 
s äädetty kohdalleen. Mekaanis ia os ia on vähän, ohjauks et 
tehdään ohjelmallis es ti, mikä vähentää rikkoutumis ris kiä ja lis ää 
kokonais uuden luotettavuutta.

Päädyimme s iihen, että talon kaikis s a t ilois s a valot s yttyvät 
päälle automaattis es ti järjes telmän avulla. T ulles s aan työpaikalle 
työntekijä voi alus ta lähtien kes kittyä omaan työhöns ä ja valot 
ovat aina häntä varten s opivas ti s äädettyinä koko työpäivän ajan. 
Neuvottelutilois s a valoja on mahdollis ta s äätää myös  
t ilakohtais es ti.

- Voidaankin s anoa, että kyllä tämä muutos  oli erittäin 
onnis tunut. Nyt, kun toimitalon ohi ajaa kes kellä yötä, s e on 
kokonaan pimeä, Matti Suomalainen toteaa.

Aut omaat t inen valaist usohjaus



KNX-referens s ikohde lentoas ema
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Rovaniemen lent oaseman valaist ust a ohjaava KNX-aut omaat io 
on vapaut t anut  t erminaalihenkilöst ön valojen syt yt t elyst ä ja 
sammut t elust a. Invest oint i led-valaist ukseen ja älykkääseen 
ohjausjärjest elmään maksaa it sensä t akaisin noin 2,5 vuodessa. 
K un terminaalin henkilökunta s aapuu aamuvarhais ella paikalle, 
s aa valais tus automaatio t iedon lukkojen ohjauks elta. ”Valot 
s yttyvät ja s ammuvat s uunnitellulla tavalla automaation 
ohjaamina, ihmis et vain avaavat ovet ja panevat ne lukkoon”, 
Santaniemi kertoo. 

T erminaalin eri alueiden valais tus  s äätyy automaattis es ti 
vakiovalo-ohjauks ella. K es äaikaan napapiirillä on luonnonvaloa 
tarjolla yötä päivää, ja uus ien led-valais inten tehonkulutus  on 
hyvin pientä. 

K oko terminaalin valais tus ta voi s äätää infotis kin 
käyttöliittymäs tä. Väylätekniikka mahdollis taa jopa yks ittäis en 
valais imen portaattoman s äädön, mutta käytännös s ä koko 
valais tuks en s äätö on jätetty K NX-automaation huoleks i. 

Rovaniemen lent oaseman valaist us kohdillaan päivin öin



KNX-referens s ikohde hotelli
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Sant a’s-hot ellin ylellist en lasi-iglujen olot  pit ää opt imaalisina 
KNX-aut omaat io. Iglujen lämpöt ilaa, i lmanvaiht oa, jopa 
lasilämmit yksen t oimint aa voi säät ää yksilöllisest i. Hot ellin 
omist ajalle aut omaat io t aas t akaa, et t ä energiakulut  pysyvät  
kurissa. 
”K un joulunviettoon s aapuvien s ingaporelais vieraiden lento 
Rovaniemelle las keutuu, on ABB:n K NX-automaatio jo ryhtynyt 
töihin. Parin kilometrin pääs s ä lentokentältä Joulupukin 
pajakyläs s ä s ijaits evan las ikattois en hitech-iglun ikkunalämmitys  
s ulattaa näkymät taivaalle huurteettomiks i, ilmalämpöpumppu 
käynnis tyy, ja latt ian lämpö nous ee. 
”Automaation avulla s aamme ohjattua energiakulutuks en 
minimiin; kun as iakkaat eivät ole paikalla, talvella ei tarvits e 
lämmittää igluja turhaan ja kes ällä viilennys  ei käynnis ty.” 
Automaation avulla as iakkaiden odotuks iin pys tytään 
vas taamaan myös  etänä. Yöaikaan iglukylän 
ympyrävuorokautis ta päivys tys tä hoidetaan 7 kilometrin pääs tä 
Rovaniemen kes kus tas ta, Hotel Santa Claus in vas taanotos ta 
käs in etäyhteydellä. ”Me emme tuhlaa energiaa – emmekä rahaa –
tarpeettomas ti”, Maarit  Aho toteaa

Taloaut omaat io parant aa sekä palvelua et t ä 
energiat ehokkuut t a.



KNX-referens s ikohde as untorakennus
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Hels ingin Jätkäs aaren Airut-korttelis s a s ähkön-, veden ja 
lämmönkulutus ta valvova automaatio auttaa as ukkaita 
s ääs tämään energiaa ja helpottaa is ännöintirutiineja. 

K otona/ pois s a-kytkin s ammuttaa kes kitetys ti valot ja laitteet 
kotoa lähties s ä. K otona/ pois s a-kytkin s ammuttaa valot ja 
laitteet kes kitetys ti kotoa lähties s ä. 

As ukkaita kannus taa energians ääs töön ohjelmis totoimittaja 
Nuuka Solutions in rakentama verkkopalvelu, jolla oman 
huoneis ton energian ja veden kulutus tietoja s ekä s is äilman 
lämpötiloja voi s eurata t ietokoneella tai kännykällä. ”Järjes telmän 
avulla tulee t ietois eks i energiankulutuks es taan, ja voi muuttaa 
omia kulutus tottumuks iaan”, kertoo korttelin 
s ähkös uunnittelus ta vas tanneen Optiplanin s uunnittelujohtaja 
K ari K avonius .

KNX pit ää Jät käsaaren ekokort t elin energiakulut  
kurissa



KNX-referens s ikohde as untorakennus
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• K otona/ pois s a-kytkin, joka ohjaa kulutus ryhmät päälle/ pois .
• Huoneis tokes kus  automaatio ja IT  –os alla.
• Mittaus ten keruu (s ähköt, kylmä ja kuuma ves i) taloyhtiön 

kellaris s a s ijaits evalle  palvelimelle.
• Mitattavia ja ohjattavia laitteita as unnos s a mm. kiuas , lies i, 

pes ukoneet, valot ja ohjattavat pis toras iat .
• 95 as untoa + 48 s ähköautonlataus -paikkaa.

Kalasataman Fiskari / Fregatti



KNX-referens s ikohde as untorakennus
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As ukkaiden käyttöliittymä HIMA-palvelu
Helen Hima on Helenin uus i verkkopalvelu kodin etäohjauks een. 
Palvelun käyttäjä voi tarkis taa, etteivät s ähkölaitteet ole päällä tai 
vettä kulu s illoin, kun hän on its e pois s a kotoa. T arvittaes s a 
s ähkölaitteet voi kytkeä pois  päältä mobiililaitteella tai 
t ietokoneella.

Valais tus ta s ekä auton lämmitys tä tai lataus ta voi palvelun kautta 
ajas taa. Ajas tus näkymäs s ä kerrotaan s ähkön markkinahinnan 
kehitys  tunti tunnilta kuluvan vuorokauden aikana. Sähkön 
käyttöä on s iten helppo ohjata edullis ille tunneille.

Helen Hima täydentää Helenin Sävel+ -palvelua, jos ta voi nähdä 
huoneis tokohtais en s ähkön kulutuks en noin vuorokauden 
viiveellä. Himas s a kulutuks en näkee lähes  reaaliaikais ena ja 
tarkemmin eroteltuna, s ähköryhmä- tai laitekohtais es ti. Himas ta 
Säveleen liikkuu helpos ti. Himan käyttäjä s aa välittömän 
palautteen s ähkökytkimen kääntämis es tä. Säveles s ä hän näkee 
kokonais kuvan kulutuks es taan pitkällä aikavälillä
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