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Tuotetietorekistereiden missio

Auttaa alan valmistajia saamaan tarvittavat tuotetiedot 

digitaaliseen muotoon ja koko toimintaketjun käyttöön

Miksi tuotetiedot ovat niin tärkeitä?



Tuotetieto - Mukana koko elinkaaren aikana

API Muut järjestelmät

Tuotetiedot

Suunnittelu Rakentaminen Ylläpito Korjaus / Muutos Purku / Kierrätys

Tukkukauppa

Tiedon kerääminen 
ja validointi

Rakennuksen elinkaari



Koneluettava ja ymmärrettävä data



Vakioitu tuotetieto



Tuotetietostandardi

(TT-standardi)

― otettu käyttöön 2007

― sähkö-, LVI- ja rakennusalojen yhteinen

― standardista vastaavat alojen keskitettyjä 
tuotetietorekistereitä hallinnoivat järjestöt

― de facto –standardi

― koko toimitusketjun hyväksymä ja käyttämä

― ST 72.01

― Alkoi Hollannista 1991, laajeni sen jälkeen 
kansainväliseksi formaatiksi, 
ETIM International perustettiin 2008

― Nykyisin organisaatio, jossa 21 jäsenmaata

― osa-alueet: sähkö, LVI, rakennusmateriaalit, 
laivanrakennus ja työkalut

ETIM-standardi

Technical information model
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Tuotetiedon sisältö

+

TUOTTEEN PERUSTIEDOT + LIITETIEDOT
― Tuotteeseen liittyvät koodit
― Toimittajakohtaiset tiedot
― Tuotteen nimitiedot
― Logistiikkatiedot
― Muut tiedot (takuuaika, alkuperämaa jne. )
― Kuvat
― Linkit
― Dokumentit
― Merkintätiedot (CE, M1)

TUOTTEEN TEKNISET OMINAISUUDET
― Jokainen ETIM-luokka on oma kokonaisuutensa 

ominaisuuksia ja ominaisuuksille annettavia sallittuja arvoja

― Samaan luokkaan kuuluvien tuotteiden 
tekniset tiedot ilmoitetaan samalla tavalla



+

― Latausasema (yleisnimi TT200)

― Ensto Wallbox (tuotesarja TT120)

― 2x22kW T2 RCD MID (tekninen nimi TT201)

― 34 418 26 (sähkönumero TT010)

― EVB203E-BLC (toimittajan tuotekoodi TT050)

― 6430064498774 (GTIN-koodi TT052)

― Ensto Wallbox on modulaarinen ratkaisu kahden sähköauton 
lataamiseen. Sen kompakti ja käyttäjäystävällinen suunnittelu tekee 

siitä täydellisen valinnan … (Tuotekuvaus TT203)

― Asennuksen liitäntä (EF025053): 3-vaihe (EV007010)

― Tyypin 2 latauspisteiden määrä (EF009078): 2

― Enimmäisteho per latauspiste (kW): 22

― Asennustapa (EF000003): seinäasennus (EV000868)

― Tietoliikenneliitäntä (EF006609): kyllä

Tuotetiedon sisältö 





Kun tuotetieto on 

tarkkaan määriteltyä ja 

vakiomuotoista, sitä on 

helppo hyödyntää eri 

käyttötarkoituksiin ja 

sisältökokonaisuuksiin.
Varastotiedot

Tilaustiedot

Tukku oy






