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Ordföranden har ordet
Grattis alla KNX användare!
Nu undrar ni så klart, grattis till vad då?
- Jo, grattis till att ni valt att arbeta med KNX!
Varför detta nu?
- Jo, därför att KNX är modernare, populärare och nu används mer än någonsin!
Vår mamma, så brukar vi kalla KNX Association i Bryssel, har nyligen uppdaterat
informationen gällande antalet tillverkande företag (nu 469st), antalet certifierade
användare (nu >81.300st), antalet länder som använder KNX (nu 164st) och så
vidare.
All information finns i en fil som heter Advantages via denna länk:
LADDA NER HÄR / Marketing / Presentations.
Grattis också till alla oss el-intresserade eftersom Sveriges största elmässa,
ELFACK, öppnar om en dryg månad. Jan Hammarsköld på Kansliet och Mats Nordal
på Tekniska Byrån har sammanställt information om mässan längre ner i detta
Nyhetsbrev
Om allt går vägen så kommer vi tillsammans med MediaPartner att lansera en
alldeles ny tidning om fastighetsautomation på Elfack. Förutom att vi har den där så
kommer den också att skickas ut till ett stort antal fastighetsägare. Den är främst
framtagen för att ge inspiration och informera om vad fastighetsstyrning är och kan
erbjuda.
Efter mässan finns den även att ladda ner som pdf från vår hemsida.

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

ELFACK – en milstolpe i elbranschen!
Den 7 maj kl.09:00 öppnar Svenska Mässan upp för fyra intensiva dagar på ELFACK.
Vår monter C02:01 kommer se ut ungefär som bilden nedan och som vanligt så finns
vi precis innanför huvudentrén, dvs entré 5.

KNX monter Elfack 2019
Montern
På den längsta väggen kommer vi fokusera på applikationslösningar med KNX. Flera
olika belysningsvarianter samt energihantering, klimat, solskydd och visualisering.
Den korta väggen handlar om medlemskap och här kommer alla ni Företags- och
Intressemedlemmar att synas. Har ni en snygg logga så skicka in den nu direkt till
kansliet på info@knx.se. De två tornen kommer ha allmän information från KNX
Association respektive KNX Sweden.
Frukost-seminarie
Vi i KNX Sweden har även i år fått förmånen att bjuda in till frukostseminarium redan
kl.08:00, alla dagar. I år kommer seminariet att fokusera på KNX IoT och KNX
Secure.
Detta tar ungefär 1 timma och under tiden njuter ni som lyssnar av en god juice och
en fräsch frukostbaguett. Vill man komma och lyssna på detta så anmäl er till
respektive dag direkt här:

Tisdag 7/5: Anmäl er här
Onsdag 8/5: Anmäl er här
Torsdag 9/5: Anmäl er här
Fredag 10/5: Anmäl er här
Lunch-seminarie
Vi kommer även hålla ett lunchseminarie varje dag. Detta gör vi på EL-scenen borta
vid caféet i D-hallen. Detta kommer handla om något som många idag frågar om –
belysningsstyrning. Vi har döpt seminariet till: ”Modern och framtidssäker
belysningsstyrning” för det är just vad det kommer handla om.
KNX Award
På mässans första dag, tisdagen den 7 maj kl.16:30, så ska vi utse årets KNX
Award vinnare.
Vi gör detta i vår egen monter C02:01 och bjuder vinnaren och alla närvarande på
bubbel.
Har du glömt att anmäla ditt projekt till årets omröstning så kan du göra det direkt
via dena länk senast den 15 april. KNX Award 2019

Jubileumsfest ELFACK 50 år
Den 7 maj ska vi inte endast fira årets KNX Award vinnare utan även att ELFACK
fyller 50 år.
Mässarrangören bjuder in till minnesfest i restaurang Seasons (plan 2) kl.19:00.
HAAKS står för musiken. Priset är 750kr ex. moms.
Vi har förbokat några biljetter till er som inte vill missa denna jubileumsfest.
Är du dessutom Intresse- eller Företagsmedlem så bjuder vi på halva kostnaden.
Skicka ett mail med namn och företag till info@knx.se – först till kvarn!
Är du inte redan medlem så löser vi det nu – skicka ett mail till info@knx.se
Medlemskap i KNX Sweden
Vi har flera pågående aktiviteter i år utöver mässan och det vi nu vill ta upp är
medlemskap i KNX Sweden. Föreningen har ju tre nivåer; huvud-, företags-, och
intressemedlem. Målet med medlemskapet är ju förstås att alla medlemmar ska ha
fördelar av att vara med i KNX Sweden. Under året kommer vi att göra förändringar
för att göra medlemskapet mer fördelaktigt för alla medlemmarna.
Att vara medlem i KNX Sweden, oavsett nivå, innebär att du tar ett aktivt steg i
rätt riktning.
Ett medlemskap ger en bra möjlighet till marknadsföring, nätverk, kontakter och
information genom mässor, träffar, webb och publikationer med mera.
Vi sprider förstås information om KNX nu på Elfack för att vidga intresset och ge dig
som medlem mer affärsmöjligheter. Anmäl eller utöka ditt medlemskap idag och
upptäck en förening och resultat som du har nytta av.

Jan Hammarsköld
Kanslist KNX Sweden

Mats Nordahl, Teknisk Byrån
Huvudmedlem KNX Sweden

eConfigure KNX Lite

HC3-KNX Ny Touch Display från iddero

Nästa Certifierings kurs KNX!

Huvudmedlemmar:

Våra partners:

KNX Sweden kansli:

Telefon: 0734330250

Mejl: info@knx.se

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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