
 

  

Nyhetsbrev nr.3 2021 

Hej alla KNX:are! 

  

Hoppas ni haft en skön sommar och är taggade inför hösten, det är vi 😊 

 

Tyvärr blev som ni säkert vet Elmässan i Stockholm (Kista) inställd men vi 

fortsätter på vår inslagna väg med att hålla er uppdaterade avseende aktuella 

KNX-aktiviteter, bl.a. genom detta nyhetsbrev. 

 

Den 20:e oktober kommer vi tillsammans med KNX Professionals sända olika 

inslag gällande KNX. Vi kommer att uppdatera vår hemsida med mer detaljerad 

information inom kort. 

 

 

ThanKNX och take care out there! 

 

/ KNX Sweden 

   

 

 



Medlemsförändringar 

 

Inför nästa år har vi tagit beslut om vissa medlemsförändringar. De nya fördelarna 

går att läsa på vår webbsida, https://www.knxsweden.se/BliMedlem.php.  

  

KNXperience 

 

Den 28-30 september anordnar KNX Association för andra året den uppskattade 

KNXperience. 

 

Detta är en digital mässa i dynamisk 3D-miljö. Du kan lyssna på talare, besöka 

mässmontrar och ta del av de viktiga nyheterna. 

 

Under mässan kommer ETS6 att lanseras. 

 

Läs mer och registrera dig här: https://knxperience.knx.org  

Elmässan Stockholm 

 

Tyvärr har årets upplaga av Elmässan ställts in av arrangören. Som läget 

fortfarande är får vi alla avvakta till bättre mässtider. 

Ny webbsida, samma adress, www.knx.se! 

 

Under våren har vi arbetat flitigt med att bygga om våra webbsidor. Detta för att 

förenkla för Dig att hitta den information du söker, och samtidigt bygga in 

funktioner som underlättar vårat arbete så att vi kan fokusera mer på nya 

spännande aktiviteter. 

 

De nya sidorna är nu lanserade, gå gärna in och ta en titt.  

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258924&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258925&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
http://www.knx.se/


  

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 ”KNX RF” hålls den 12 november 2021 kl 11:30. 

Detta webbinarie är kostnadsfritt och öppet för alla. 

 

För att deltaga ber vi dig anmäla dig via formulär på knx.se: 

https://www.knxsweden.se/Webbinar.php 

 

När webbinariet närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger. 

 

Schema 2021: 

• KNX RF, 12 november (11:30-12.00) 

• Schema för 2022 läggs upp i december 

 

Produktnytt 

 

  

 

Webbaserade utbildningar 

Visste du att för många av Siemens 

produkter finns webbaserade 

utbildningar som visar hur...  

 

                           
 
 
 
  

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258476&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258926&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258926&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258926&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258926&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853


Huvudmedlemmar: 

  

                              Våra partners: 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

KNX Sweden kansli: 
 

Telefon: 

073-4330250 
 

Mejl: 

info@knx.se 
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https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258480&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=493528&userid=15401863&linkid=36258481&readid=31F65CD2DD64&test=&umailid=2158494853

