
 

  

Nyhetsbrev nr.6 2020 

Hej alla KNX:are! 
 
 

Året som gått 
  
Vi vill passa på att summera året som gått, ett speciellt år på många plan. 
 
Under året har KNX Sweden fått en ny organisation med ny ordförande och ett 
nytt kansli. Vi står nu redo inför 2021 med ny energi för att få KNX att fortsätta 
utvecklas och växa. 

 
Den 20 oktober firade KNX 30 år. Det är 30 år med teknikutveckling och många 
stora framgångar. 
 
Uteblivna mässor och restriktioner har fått hela branschen att till viss del tänka 
om. KNX Sweden passade då på att bli mer digitala och anordna webbinarier, 

något vi kommer fortsätta med nästa år. I nyhetsbrevet och på knx.se finns 
schema över kommande tillfällen. 
 
Det är många som efterfrågar våra handböcker, Konsulthandboken och 
Installatörshandboken. Dessa går att beställa som pdf via knx.se. 
 

Kommande år fortsätter arbetet med att ge våra medlemmar information, stöd 
och support. Vi kommer anordna flera nyttiga webbinarier och samtidigt se över 
våra andra kanaler och dokument. Vi ser fram emot ett nytt spännande år 
tillsammans med Er. 



 
 

Vi vill önska alla en God Jul och Gott Nytt ÅR! 
Ta hand om er! 
 
/ KNX Sweden 

KNX i världen 
 
Under 2020 har KNX tagit ännu större plats som det ledande systemet inom 
fastighetsautomation. 

 
Lagom inför årsskiftet anslöt sig det 500:e medlemsföretaget. Samtidigt finns nu 
95000 certifierade partners i 171 länder, mer än 8000 certifierade produkter och 
lika många träningscenters som medlemsföretag. 
 
De stora händelserna under 2021 kommer att fokusera på RF, KNX Secure, IoT 

och förstås lanseringen av ETS6, nästa generation av det gemensamma verktyget. 

  

Webbinar 
 
KNX Sweden anordnar löpande webbinarier. Olika ämnen väljs där vi ser ett intresse 
och behov av att ge information samt öka kunskapen. Allt för att du som arbetar 
med KNX ska ha de bästa förutsättningarna för dina projekt. 
 
Nästa webbinarie ”DALI och KNX” är planerat till den 29 januari 2021 kl 11:30. 



Detta webinarie är kostnadsfritt och öppet för alla. 
 

För att deltaga ber vi dig anmäla dig via formulär på knx.se: 
https://knxsweden.se/utbildning/webinar.html 
 
När webinariet närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger. 
 
Schema 2021: 

• DALI och KNX, 29 januari (11:30-12.00) 
• Topologi och uppbyggnad, 26 mars (11:30-12.00) 
• Klimatstyrning, 28 maj (11:30-12.00) 
• Nätverk och IP, 10 september (11:30-12.00) 
• KNX RF, 12 november (11:30-12.00) 

 

Produktnytt: 

Där stil möter teknik 

 

Unik 1-pars KNX-kabel från Rexel 

 

DALI Gateway PRO 

 

                           Huvudmedlemmar: 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35800919&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35800920&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35800920&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35800921&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35801575&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=472097&userid=15401863&linkid=35801575&readid=DF6771E0751E&test=&umailid=2156097081


  

                              Våra partners: 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

KNX Sweden kansli: 
 

Telefon: 

073-4330250 
 

Mejl: 

info@knx.se 
  

   

  

Avregistrera mig från detta utskick  

GDPR 

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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