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Ordföranden har ordet!
Hej alla KNX-vänner!
Det som en gång började som en idé hos fem tyska familjeföretag fyller nu 30 år
och används idag över hela världen. Även om i stort sett allt har förändrats och
utvecklats så håller fortfarande grundprinciperna. En av de tongivande männen i
begynnelsen sa: Bygger man grunden rätt så står huset länge! Detta är troligtvis
också svaret på varför KNX fortsätter att växa medan flera av konkurrenterna
genom årens lopp inte ens existerar idag.

Aktiviteter 2020
KNX Association har laddat för flera aktiviteter under detta speciella år. Alla dessa
kan följas på denna landningssida: https://www.knx.org/knx-en/LandingPages/KNXis30/
Här lite info om de tre största.
ISE, 11-14 februari
KNX var en av huvudattraktionerna på världens största mässa för Systemintegration
med fokus på Multimedia, Integrated Systems Europe 2020, som arrangerades i
Amsterdam.
KNX Association höll flera föredrag och hade en välbesökt monter på nästan 200
kvm.
Totalt nästan 1.300 utställare och c:a 90.00 besökare.

Light and Building, 27 september – 2 oktober:
Världens största EL- och Belysningsmässa, Light and Building, var planerad till den
8-13 mars.
På grund av Corona-virusets spridning så har arrangörerna i sista stund beslutat att
flytta fram mässan till slutet av september. Vi har precis fått reda på att de nya
datumen är 27/9-2/10. Mässan har till i år byggs ut och man förväntar sig 220.000
besökare till de 2.700 utställarna. KNX är huvudattraktionen på denna mässa med
flera egna montrar, flera seminarier samt en riktigt stor fest – KNX Top Event. Att
därtill som besökare samtidigt kunna träffa alla tongivande KNX-tillverkare och se
deras nyheter gör detta till mässan man verkligen inte vill missa.

KNXis30 2020-10-20
Den 20 oktober kommer bli den officiella dagen för firande av att KNX fyller 30 år.
Firandet kommer bli globalt och man kommer sända live via länk från KNX
Association i Bryssel. Denna dag ska också nästa version av programvaran lanseras,
dvs ETS6.

Lite från kansliet.
I början av februari hände det igen, ETSen startar inte. Nu börjar man tänka, det
har ju inte gjorts någon uppdatering av ETS, vad är felet?
Windows har gjort en uppdatering i bakgrunden utan att vi vet om det, när den sen
startar om datorn så kommer problemen. När Windows gör sina uppdateringar kan
den flytta eller ta bort genvägarna till en del mappar i ETSen, viket innebär att
programmet får olika problem.
Skulle man råka ut för detta är det bara att installera ETS mjukvaran igen och så
länge man inte blir ombedd av Windows att avinstallera först så startar allt som
innan.
Men det är alltid bra att göra backup på sina projekt eller spara dem i arkivet.

Vi i KNX Sweden hade sett fram emot att träffa många av er redan om några dagar
på L&B mässan i Frankfurt, men om inte förr så ser vi fram emot att få göra det i
september istället.
Önskar alla en riktigt skön vår!
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