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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX vänner!
 

Äntligen är semestern slut och vi kan gasa in mot hösten och alla aktiviteter.
 
Vi kör igång redan denna vecka (6-7 september) med frukostseminarier och monter på
easyFairs ELmässa i Umeå. Är du i närheten ska du absolut inte missa denna mässa där man
samlat stora delar av branschen samt satt ihop ett riktigt trevligt program med seminarier
och aktiviteter. Våra frukostseminarier i Umeå handlar om vår nya KNX Installatörshandbok
och den nya programvaran ETS Inside. Mer info se längre ner.

Delar av kalendern i höst ser ut så här:

Den 25-26 september är det en KNX utbildningskonferens i Finland där alla världens KNX
utbildare är inbjudna. Vi har hört att det finns lite nyheter på gång och vi ser fram emot att ta
del av detta.
 
Den 18-19 oktober är det easyFairs populära ELmässa i Stockholm. Precis som i Umeå så
håller vi seminarier och har en monter på plats. 
 
Den 24-26 oktober är det internationellt KNX möte för alla nationella grupper i Wien,
Österrike. Det är KNX Association som håller i detta arrangemang och man informerar
länderna om senaste nyheterna.

Frukostseminarier i Umeå:
 
Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk
ställer allt högre krav. Hur hanterar man detta och hur bygger man upp sitt projekt på
bästa sätt. Vår nya KNX Installatörshandbok ger dig förslag och rekommendationer samt
tydliga exempel på hur du når ett slutresultat som du stolt kan lämna över till din kund.

Ett annat alldeles nytt verktyg för att göra fastighetsautomation enklare och mer
tillgängligt är den nyutvecklade programvaran ETS Inside. Basen är fortfarande KNX
vilket innebär garanterad funktionalitet även om man blandar produkter från olika
tillverkare. ETS Inside är framtaget för små och medelstora projekt och för att det ska
vara enkelt att komma igång. En annan betydande fördel är att man med ETS Inside kan
hantera hela sitt KNX projekt på läsplattor och smartphones.

Är man intresserad av Installatörshandboken och ETS Inside så ska man anmäla sig till
något av KNX Swedens seminarier i Umeå. Föreningen bjuder alla åhörare på



Installatörshandboken (värde 350kr), rabattcheck på programvaran (värde 100€) samt
enklare frukost då seminarierna startar redan kl.08:00. Efter seminariet är man dessutom
först inne på mässan när grindarna öppnar för övriga.

Obligatorisk anmälan gör man under Frukostseminarier på ELmässans hemsida.
http://www.easyfairs.com/sv/elmaessan-norr-2017/elmaessan-norr-2017/
http://www.easyfairs.com/sv/elmaessan-norr-2017/elmaessan-norr-2017/foer-
besoekare/frukostseminarium/
 
 
Önskar er alla en riktigt skön sensommar och höst!
 

Nyheter från våra medlemmar:
 

Nyhet från Schneider Electric
 

Nyhet från ABB

Nyhet från Hager

Nyhet från Rexel

Nyhet från Zennio
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Huvudmedlemmar:
 

Våra partners:

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