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 yleistä 

KNX on maailmanlaajuinen kotien ja kiinteistöjen sähköisen automaation ohjausratkaisu. 

KNX Association pitää päämajaa Brysselissä, jossa kaikkien tuotteiden yhteensopivuus vahvistetaan sekä 

kehitetään ja hallitaan ETS työkalua. KNX on toiminut yli 25 vuotta ja levinnyt jo yli 200 maahan.   

Vuoden 2014 loppuun mennessä KNX Associationin jäseniksi on liittynyt 350 tuotteita valmistavaa yritystä.  

KNX teknologian mukainen asennus on oma kokonaisuus, jossa merkittävä osa on toiminnallisuuden 

määrittely ja ohjelmointi. Järjestelmän kaikki asennustarvikkeet asennetaan normaalien sähkötarvikkeiden 

asennustavan mukaisesti. Ero perinteiseen sähköasennukseen on siinä, että kaikki anturit ja toimilaitteet, jotka 

kuuluvat KNX järjestelmään, asennetaan väylälle. Laitteiden toiminta ohjelmoidaan käyttökuntoon projektin 

toiminnan mukaisesti. 

 

KNX on arkipäivää ja nykyaikainen. KNX järjestelmän tuo käyttäjälle suuria etuja, helppokäyttöisyyttä, 

energiatehokkuutta, lisää mukavuutta ja viihtyvyyttä sekä parempaa turvallisuutta.  

  

MY KNX  

MY KNX sivuston käyttö on oma sivusto kaikkeen yhteyden pitoon KNX partnereiden kanssa sekä toimia 

kauppapaikkana KNX työkaluille ja julkaisuille. 

Tässä ohjeessa ei käsitellä tiedon sisältöä, vaan pyrimme vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin miten 

menetellä jotta tiedot säilyisivät ajan tasalla sekä henkilökohtaisten yhteystietojen osalta että ETS 

ohjelmistojen hallinnasta. 

 

MY KNX sivujen tärkeimmät yhteydenpitoon liittyvät tunnisteet ovat 

KNXlogin tunnus   - KNX ja kuusi numeroa 

Salasana     

Nimi   

Sähköpostiosoite  

Yritys   

 

Kirjaa KNX tunnus, salasana ja sähköpostiosoite muistiin. 

Kaikki KNX orgilta päin tulevat tiedotteet menevät tähän sähköpostiosoitteeseen. 

 

Yhteystietosi muuttamiseen tai ETS lisenssin siirtoon tarvitaan näitä tietoja. 
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Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle 

 

 

http://www.knx.org 

Täältä löydät KNX tarpeelliset  

tiedot ja yhteydet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirry paikalliselle KNX kotisivulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KNX.Fi 

 

 

 

 

 

  

http://www.knx.org/
http://www.knx.fi/
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Partneriluettelo 

 

 

 KNX Partneri kansainvälinen luettelo 

 Tämän kautta löydät Suomessa  

toimivien Partnereiden nimet.  

 Voit myös hakea muualla  

 maailmassa toimivien  

partnereiden yhteystiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voit valita tulostuksen joko  

       karttana tai listana 

 

 

 

 

Voit hakea KNX Partneria joko Yrityksen tai nimen kautta
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MY KNX osio 

On sinun tietoalueesi, jossa on sinun henkilökohtaiset tiedot ja luettelo hallinnassasi olevista 

tuotteista. 

http://www.knx.org 

Kirjautuminen 

 

 

 

 

 

MY KNX sivut 

 https://my.knx.org/ 

 vaihda kieli tarvittaessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKI: yleisimmät kysymykset ja vastaukset 

 

Valitsemalla Tukipyyntö niin voit  

lähettää ja avata ”Tuki” kysymyksesi.  

Ilmoittaa omien tietojesi  

ylläpito muutokset  

- sähköposti osoite, 

- lisenssien siirto   

 

 

 

  



MYKNX pidä tietosi ajan tasalla   

 
Espoo 2015/04 

Uusi rekisteröityminen 

Luo uusi MY KNX tili  

 

Avaa MYKNX 

 

 

Kirjaudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täytä kaikki tiedot ja luo tili 

Saat sähköpostilla uuden tilin tiedot 

 

KÄYTTÄJÄTUNNUS KNX123456  

Salasana 

 

Nyt voit aloittaa MY KNX tilin käytön 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄ! 

MY KNX sivuilta löydät kenen nimissä ETS lisenssit ja muut ostetut tuotteet ovat rekisteröity. 
Hallintaoikeus ostettuihin ETS lisensseihin pitää siirtää henkilöltä toiselle virallisella luovutus asiakirjalla.  
ETS työkalut ovat rekisteröity yrityksen nimelle, yhteyshenkilön nimelle ja yhteyshenkilön 
sähköpostiosoitteelle. Kaikki kolme tietoa yksilöivät ETS lisenssin omistus ja hallintasuhteen. 
  



MYKNX pidä tietosi ajan tasalla   

 
Espoo 2015/04 

Kirjautuminen MY KNX sivuille 

 

 

 

 

 

 Täytä KNX Tunnus  

(KNX123456)  

tai sähköpostiosoite  

ja salasana 

 

 

 

Jos olet unohtanut salasanan  

 

Käyttäjätunnus sinun tunnus 

KNXxxxxxx (kuusi numero).  

SÄILYTÄ TÄMÄ ARKISTOISSASI! 

Sähköpostiosoitteesi ei kelpaa.  

 

Sinulle toimitetaan sähköpostissa (KNX tunnus ja siihen linkattu sähköpostisoite) uusi salasana. 

 

Olet kirjautunut MY KNX sivuille 

 

 

 

 

 

Tietoalueesi:  

Nimi, KNX tunnus, partneri numero 

Kaikki osa-alueet 

 

 

 

Jos et ole KNX partneri  

 

Tietoalueesi:  

Nimi, KNX Tunnus 

Omat Kurssit välilehti ei näy  

  

                               KNXxxxxxx 

 

Pekka Suomalainen 

KNX Vakioasiakas 
Käyttäjätunnus KNX123456 

X 
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Tietoni alue jakaantuu 2 eri osaan  

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT 

 

Ilman erillistä tukipyyntöä,  

et voi vaihtaa sivustolla olevaa  

nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi,  

muita tietoja voit vapaasti muokata. 

 

Katso kohta sähköpostin muuttaminen! 

 

 

YRITYKSEN TIEDOT 

 

Ilman erillistä tukipyyntöä  

et voi vaihtaa yrityksen nimeä.  

Käytä tätä sivua muuttaaksesi  

yrityksen osoitetietoja, ei omia tietojasi 

 

 

 

 

Henkilökohtainen näkyvyys KNX orgin kotisivulla  

 

 

 

Tuotteeni 

 Tuotteiden omistaja / haltija on 

Yritys, henkilö (nimi ->KNX tunnus)  

ja sähköpostiosoite 

Jos lisenssin haltija muuttuu katso 

tukipyyntö 

 

Omat Kurssit 

 

 

 

Tästä voit määritellä, näkyykö nimesi julkisesti KNX Partneri listalla vai ei.  

Olettamuksena on ruksattu että näkyy 
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Omien tietojen muuttaminen MY KNX sivulla. 

Sähköpostiosoitteen ja yrityksen muutos jos et omista ETS ohjelmaa 

 sähköpostiosoitteen ja yritystiedon muuttaminen, mikäli sinun nimissä ei ole ostettuja lisenssejä 

- voidaan toteuttaa vain tukipyynnön kautta luomalla ”tuki” 

Sähköpostiosoitteen ja yrityksen muutos kun hallinnoit ETS ohjelman 

 Sähköpostiosoitteen ja yritystiedon muuttaminen, mikäli sinun nimissä on ostettuja lisenssejä 

- voidaan toteuttaa vain tukipyynnön kautta luomalla ”tuki” 

- vaatii myös ”license transfer” dokumentin tekemisen 

 

MY KNX TUKI 

sivulta löytyy yleisimmin kysytyt asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjautumisen jälkeen olet rekisteröitynyt voit suorittaa tukipyynnön 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKIPYYNTÖ VAATII 

KNXTUNNUKSEN 

KNX123456 ja salasanan 
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Valitse  

 

 Hallinnollisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse  

 Osoitemuutoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllä vastaus on ohjeellinen 

 

 

 

Vastaa tähän  

 

 

 

Tämän jälkeen pääset tekemään tukipyynnön  
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Kirjoita Tukipyyntö seuraavasti 

 

Alla olevat ohjeet koskevat  

kahta yhteystietojen  

muutostarvetta. 

 

 

 

 

 

1 Mikäli sinun nimissä ei ole mitään ostettuja lisenssejä 

 Aihe: Change of my contact data company and e-mailaddress 

 valitse tuntematon aihe 

 Täytä tukipyyntö: 

 

- I want to change my contact e-mail address and company name which I am working for. 

- I have no licenses registered in my name. 

 

My new e-mail address is xxx.yyyyyy@zzz.fi 

The new name of the Company I am working for is 

xxxxxxxxx, I will update company address and contact data when registration is made. 

 

 

2 mikäli sinun nimissä on lisenssi. 

 Aihe: Change of my contact data  

 valitse tuntematon aihe 

 Täytä tukipyyntö: 

 

- I want to change my contact e-mail address and company name which I am working for. 
- I have licenses registered in my name and enclose a license transfer agreement with which the 

ownership of the licenses is transferred. 
 

My new e-mail address is xxx.yyyyyy@zzz.fi 

The new name of the Company I am working for is 

xxxxxxxxx, I will update company address and contact data when registration is made. 

The new owner of the license has a MYKNX customer number which is KNX123456 

 

ENCLOSURE: License transfer     laita liite mukaan 

 

  

 

mailto:xxx.yyyyyy@zzz.fi
mailto:xxx.yyyyyy@zzz.fi
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Lisenssien siirtosopimus haltijalta A haltijalle B 

 

KNX Association vaati tämän  

asiakirjan jotta Ohjelmiston  

haltija voidaan muuttaa. 

 

Yleisin tapaus on että haltijana  

on KNX osaaja, mutta lisenssin  

maksajan on yritys. 

Henkilön vaihtuessa lisenssi  

jää yhtiölle ja uusi haltija on  

nimettävä. 

Haltijalla on oltava KNXnumero, nimi 

sähköpostiosoite ja yritys. 

 

On mahdollista perustaa oma KNX tili 

lisenssien omistukseen, esim. 

                 Herra yritys 

                 Yritys@yritys.fi 

                 Yritys oy 

        (KNX123456 ja salasana) 

 

 

 

 

License transfer document: 

Löytyy KNX.fi kotisvuilta / Ammattilaiset / KNX Finland ry tietoa / ETS lisenssin siirtosopimus 

Tukipyynnöt seuranta 

 

 

 

 tästä pystyt seuraamaan  

asian käsittelyä ja omat  

aikaisemmat tukipyynnöt 

 

 

 

 

 

mailto:Yritys@yritys.fi
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KNX yleiset hyödyt ja edut 

 

KNX on maailmanlaajuinen standardi 

KNX tuotteita ja palveluja tuottaa yli 300 valmistajaa 

KNX ratkaisuja koko talotekniikan ohjaukselle, valaistus, lämmitys/jäähdytys, ilmanvaihto, AV/video, jne. 

KNX järjestelmä tarjoaa sinulle energiatehokkuutta ja A/B tasoisen teknisen taloluokituksen uuden SFS 

standardin ja YM ohjeen mukaisesti 

KNX on aina yhteensopiva 

KNX on tehokas väyläjärjestelmä  

KNX on koko sähköisen talotekniikan yhteinen standardi 

KNX on toiminut markkinoilla jo yli 20 vuotta 

KNX sopii uudisrakentamiseen ja saneerauskohteisiin, pieniin ja suuriin kokonaisuuksiin 

KNX on investointi tulevaisuuteen ja pitää asuntosi arvoa  

KNX ammattilaiset, ”KNX Partner”, on koulutettu ja osaava järjestelmä asentaja ja toimittaja 

 

 

Suomessa toimivat yritykset KNX Finland ry:n kotisivuilta: 

www.knx.fi 

 

KNX Finland ry jäsenet 

KNX Finland Partnerit 

KNX Finland koulutusta tarjoavat toimijat 

KNX Finland ry toimittajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knx.fi/
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