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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX-are!

Imorgon öppna Elmässan på Kistamässan

Vi är som vanligt på plats med egen monter (H:07) där ni kan möta våra medlemmar
under två dagar.
Vi öppnar en timma innan alla andra, då de som anmält sig till frukostseminariet
kommer in före klockan 8 på morgonen. Ämne som kommer att presenteras är
”Modern & framtidssäker belysningsstyrning” och vi kommer även att presenterar
våran tidning ”Moderna Fastigheter”.
Belysningsstyrning blir allt mer komplicerat och på seminariet kommer vi att fokusera
på hur man löser detta för bästa möjliga resultat. Tidningen innehåller bland annat
reportage på några riktigt bra referensprojekt som förklarar kundnyttan med KNX.
Talare denna gång är personal från Tekniska Byrån.

Som vanligt bjuder vi de morgonpigga på en baguett och dricka.

För att få företräde till mässan måste man anmäla sig dagen innan.

Obs! Under oktober får alla som köper en ny ETS 5 licens bra rabatt på priset. Kom
in till vår monter så berättar vi mer.

Anmäl dig här till frukostseminariet kl.08:00 den 16 oktober:

Anmäl dig här till frukostseminariet kl.08:00 den 17 oktober:

Anländer du till mässan lite senare på dagen så kan du registrera din entrébiljett här
via denna länk:

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35021817&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35021818&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35021819&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0


Ser fram emot att träffas på ELmässan i Kista!

Med vänliga hälsningar
 

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden
 

 

spaceLYnk — en enhet, många funktioner
 

Visualisering av KNX

Nya aktorer
 

Vi finns i KNX Swedens monter på Elmässan.
Ta även en titt på Hans Walltins applikationsexempel

                           Huvudmedlemmar:

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025315&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025315&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35021823&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35021824&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025316&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025316&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025317&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=433842&userid=0&linkid=35025317&readid=7D9DBCBA5A0A&test=&umailid=0


                              Våra partners:

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
16 - 17/10/2019

KNX Sweden kansli: Telefon: 073-
4330250

Mejl: info@knx.se

GDRP

Obs! Viktigt!
Vill ni inte ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka på avregistrera längst ner på
sidan eller mejla info@knx.se
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