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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX-are!

Dagen D -1
Imorgon öppnas dörrarna till årets största svenska elmässa, ELFACK, 9-12 maj i Göteborg.
Vi har laddat länge för detta och har en välfylld monter på 120m² precis innanför huvudentrén.
I vår monter (C01:02) hittar man nyheter från KNX Association, KNX Sweden och alla aktiva
KNX aktörer på svenska marknaden; ABB, Ahsell, Esylux, Gycom, Hager, Schneider Electric,
Selga, Siemens, Steinel, Storel, Tekniska Byrån, Zennio och 2Ctrl. Alla dessa är medlemmar i
KNX Sweden och flera av dem har dessutom också egna montrar på mässan.

KNX Installatörshandboken
2015 lanserade vi KNX Konsulthandboken och nu lanserar KNX Installatörshandboken här på
Elfack. Imorgon delar vi ut de första färska exemplaren till de som kommer på öppningsdagens
frukostseminarie. Vill du veta mer om denna handbok och dessutom få en enkel frukost så anmäl
dig till ett av våra frukostseminarier som startar kl.08:00 varje mässdag. Du anmäler dig på
Elfacks hemsida, www.elfack.com. Sök på ”Program och Aktiviteter” på scenen ”FORUM FÖR
EL” samt KNX Sweden. Obligatorisk anmälan för att komma in redan kl.08:00.

ETS Inside
Detta är en helt ny KNX programvara framtagen för smartphones och surfplattor.
Den är intuitiv och väldigt enkel att hantera och lämpar sig bäst för små och medelstora projekt.
Den är också riktigt bra om man ännu inte börjat använda KNX. Vill man veta mer om denna
nyhet så ska man komma till vårt dagliga seminarie kl.12:00. Under seminariet kan man
samtidigt njuta av en lunchbaguette med dryck. Anmälan görs på ELFACK´s hemsida,
www.elfack.com. Sök på ”Program och Aktiviteter” på scenen ”FORUM FÖR EL” samt KNX
Sweden.

KNX Award
Detta är branschens årliga pris till en modern elanläggning med KNX. Vi har i år fått in många
intressanta projekt och har av dessa valt ut fem stycken som vi tycker utmärker sig. Dessa är:
Västerbottens Museum (insänt av Roger Nilsson, Ahlsell),
Villor i Östersund (insänt av Kenneth Kilheim, Kilheims EL),
Rambölls kontor Sundsvall (insänt av Anders Hägglund, Ramböll),
Hallunda och Norsborgs Tunnelbanestationer (insänt av Staffan Frölinger, Midroc) samt
Norlena Fastighetsbolag (insänt av Mattis Nilsson, Elcommunication Sweden AB).
Någon av dessa kommer stå som vinnare av KNX Award tisdagen den 9 maj, kl.16:00.
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         Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

D-life den nya designserien inom KNX!

  Nya produkter!

Nya produkter!

Prisutdelningen sker på scenen precis bakom vår monter. Efter prisutdelningen bjuder vi alla er
på lite bubbel med tilltugg.

Entrébiljett till mässan
Slipp köer på plats och ladda redan idag ner din egen entrébiljett direkt från vår hemsida,
www.knx.se. Du hittar länken under ELFACK längst till vänster på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Produktnytt:

Huvudmedlemmar:

Våra partners:
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KNX Sweden kansli:            Telefon: 073-4330250         Mejl: info@knx.se
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