Nyhetsbrev nr.4 2020

Hej alla KNX:are!
Ordförande har ordet
Hoppas ni alla haft en riktigt skön sommar trots pandemin.
Inför hösten vill vi från KNX-Sweden i alla fall passa på att informera er om en hel
del spännande saker.
Den 20 oktober fyller KNX 30 år, Det vill vi fira med hjälp av er som är de som
verkligen är de som ser till att KNX är en välmående 30 åring som ständigt växer
och utvecklas.
Våra medlemmar har fått / får en inbjudan att bidra och samtidigt promota både
KNX och sitt eget företag.
Nu drar vi också igång med våra webbinarier där vi kommer att hålla er
informerade om aktuellt inom KNX. Anmälan görs via knx.se, läs mer om webinar
längre ner.

•
•

25 september berättar vi om KNX tekniken och dess fördelar
20 november berättar vi mer om säker kommunikation med hjälp av IPSecure

•

Vi återkommer med fler datum och fler ämnen i kommande nyhetsbrev

Som vanligt har vi med några spännande produktnyheter, missa inte dessa.
Fortsättning följer…… och du följer väl med

Per Melander

Webinar
Från denna höst och framöver kommer KNX Sweden att anordna och bjuda in till
löpande webinarier.
Olika ämnen kommer att väljas där vi ser ett intresse och behov av att ge
information och öka kunskapen. Allt för att du som arbetar med KNX ska ha de
bästa förutsättningarna för dina projekt.
Först ut är webinar ”Fördelar med KNX” som är planerat till:
den 25 september 2020 kl 11:30.
Detta webinar är kostnadsfritt och öppet för alla.
För att deltaga ber vi dig registrera dig via formulär på knx.se:
https://knxsweden.se/utbildning/webinar.html
När webinaret närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger.
Schema webinar:
1. ”Fördelar med KNX”, den 25 september 2020, kl 11:30-12:00
Vi berättar om KNX-tekniken och dess fördelar.
2. ”IP Secure”, den 20 november 2020, kl 11:30-12:00
Vi berättar mer om säker kommunikation med IP Secure.
3. Fler datum kommer..

Produktnytt:
JUNG KNX IP gränssnitt och IP Router

Rexel ser stark ökning av KNX projekt

Rumsregulator med KNX kommunikation

Huvudmedlemmar:

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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