
Elektroniikan "rakennussarjat"

Hinnaston rakennussarjat  eivät  ole ns.  kaupallisia  paketoituja  rakennussarjoja. 
Sarjat  ovat  Ideaportin  yms.  elektroniikkasivustojen  ohjeisiin  perustuvien 
osakokoonpanojen  hintaesimerkkejä,  joilla  myymme  niitä  oppilaitoksille  ja 
yrityksille komponentteina tai oppilaittain pussitettuna. Pussituksissa on yleensä 
osaluettelossa ilmoitetut ”perusosat”, ellei muuta mainita. Kaikille sarjoille ei ole 
saatavissa piirilevyä. Jos sarjaan on valmista piirilevyä, on se ilmoitettu omalla 
rivillään hinnastossa.

Hinnastossa on linkit osaluetteloihin. Osaluettelo on hyvä käydä läpi myös muiden 
ns. vaihtoehtoisten- ja lisäosien kannalta, jos niitä on listassa (ja lue ohjeet ensin 
artikkelista johon ne perustuvat).  Esimerkiksi  vahvistimia voi  rakentaa yleensä 
monille  jännitteille/jännitelähteille,  kuten  paristo-/akkuakkukäyttöön  ja/tai  DC-
liittimellä virtalähdettä varten. 

Alla perusosien jakso hinnaston kautta latautuvasta osalistauksesta:

Sinisellä  näkyvät  tuotekoodit  ovat  myös  tuotelinkkejä  internetsivuillemme  ja 
tuotteen-  sekä  vastaavien  tuotteiden  tuoteryhmään.  Linkkiä  klikkaamalla  voit 
varmistaa  mahdollisesta  kuvasta  mistä  onkaan  kysymys  tai  katsoa  muita 
vastaavia  tuotteita.  Vastuksista  sivut  kertovat  esim.  värikoodin  tai 
määräalennukset  (vie  hiiri  esim.  vastuskuvakkeen  päälle  tai  keltaisen 
alennusprosenttikuvakkeen päälle).



Kun sallit linkin toiminnan (siirtymisen selaimeen), ilmestyy ko. tuoteryhmän sivu 
eteesi ja juuri valitsemasi tuoteen rivi näkyy vihreällä värillä korostettuna. 

Oletetaan  että  listasta  painettiin  linkkiä  ”PM2B2030”.  Silloin  päädytään 
optopuolijohteiden tuotesivuille, jossa ko. rivi korostuu vihreällä seuraavasti:

Mikäli tuotelistassa on tuotteen kohdalla keltainen painike ”INFO”, on tuotteesta 
myös  tarkempaa  tietoa.  Edellä  kerrotulla  tavalla  voit  varmistua  osaluettelon 
vaihtoehdoista.  Toiminto  auttaa  myös  tilaamaan  tiettyjä  ohjeisiin  liittyviä  osia 
lisää tai voit tutustua tuoteryhmän muihinkin vaihtoehtoihin ja -hintoihin.

Päätuoteryhmä  ”Optopuoli-
johteet”  näkyy  navigaa-
tiossa  vasemmalla.  Kyseistä 
tekstiä  napauttamalla  näet 
tuoteryhmän  tarkemman 
jaon ja ryhmän ”Teholedit...” 
sijainnin  optopuolijohteiden 
joukossa.

Voit  myös  lisätä  tuotteen 
ostoslistalle,  kun  painat 
tuotteen riviä ja syötät sitten 
määrän. 

Tilaaminen sarjoina

Sarjoja saa oppilaittain pussitettuna, mutta tietyin minimimäärin,  halvimpia 5-
10kpl kerralla. Oppilaittain pussitettujen komponenttien rivialennukset määrissä 
eivät kuitenkaan ole samat kuin pussittamattomien, koska käytännössä kyse on 
yksittäin eri pusseihin kerätyistä komponenteista. Sarjoja toimitetaan mieluusti 
komponentteina  -  ilman  sarjojen  yksittäispussitusta  -  jolloin  hinta  on 
suuremmissa määrissä myös yleensä huomattavasti edullisempi.



Mikäli  pussitettavia sarjoja tilaa ainakin 10kpl, voi myös pussitetuista sarjoista 
jättää  myös  pois  osia,  joita  koulullanne  mahdollisesti  jo  on.  Mistä  tahansa 
sarjoista  –  myös  muista  (omista)  kytkennöistä  -  voi  tallentaa 
räätälöidyt/asiakkaan  omat  osakokoonpanot  omalla  tunnuksella.  Saat  tällöin 
tilattua sarjoja samalla kokoonpanolla vain määrän kertomalla ja osat ovat aina 
kytkentääsi sopivia rastereiden ja muiden ominaisuuksien osalta.

Tilaaminen

Hinnasto  on  kuitenkin  tarkoitettu  pääasiassa  esittelyksi  ja  tueksi  sarjoille,  ja 
tiedotteeksi  sarjoihin  tulleista  uutuuksista  ja  muutoksista.  Uusien 
rakentelukohteiden  osalta  on  yleensä  selvempää  ja  nopeampaa,  jos  soitat  tai 
laitat  sähköpostia  ja  kerrot  pääpiirteissään  mitä  toivot  tilaukselta.  Loput 
yksityiskohdat hoidamme me. Näin saat sarjoista toimivia kokonaisuuksia ja saat 
myös lopulta vahvistuksena tarjouksen mahd. tilauslappua varten.

Hinnaston lataus koneelle

Voit  ladata  hinnaston  itsellesi  painamalla  sivuillamme  tai  koneellasi  olevaa 
hinnaston  päivämäärää,  joka  sisältää  linkin.  Jos  päivämäärä  avautuneessa 
hinnastossa on uudempi, on myös hinnasto mennyt uusiksi. Sulje tällöin vanha, jo 
avattu  hinnasto  (pdf)  ja  tallenna  uudella  päivämäärällä  varustettu  hinnasto 
itsellesi.  Hinnaston  linkkitoiminnot  toimivat  myös  omalta  koneeltasi  ja  pääset 
nopeammin tarkistamaan asioita.
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