
 

  

Nyhetsbrev nr.4 2021 

Hej alla KNX:are! 

  

Herrejösses vad tiden går och man får väl säga som i visan ”Nu är det jul igen”. 

 

Vi lämnar ett lite annorlunda och spännande år bakom oss där det har hänt en hel 

del även gällande vår förening KNX-Sweden och inom KNX-världen 

överhuvudtaget. 

 

Ett litet axplock över vad som hänt under året. I föreningen har vi som så många 

andra fokuserat på att synas i den digitala världen och har bl.a.: 

• En helt ny webbsida www.knx.se 

• Vi har kommit igång med och kört ett antal webbinarier vilket vi kommer 

att fortsätta med nästa år 

• Vi har skickat ut ett antal nyhetsbrev med aktuella KNX-händelser 

• Vi har precis uppdaterat vår populära Konsulthanbok 

• Vi har förnyat innehållet för våra olika medlemskap 

• Vi har deltagit i en ”Livesändning” där vi dels samtalade om föreningens 

målsättningar men också om vad nya ETS6 innebär 

• ETS V6 är lanserad internationellt och vi kommer under vintern att köra 

webbinarier om bl.a. just ETS6 

Globalt sett fortsätter KNX att växa och finns närmare 100.000 KNX-partners 

vilket är imponerande. 

 

http://www.knx.se/


Ser fram emot ett lika spännande 2022 där vi fortsätter våra aktiviteter för att 

marknadsföra KNX, det handlar om att fortsätta med: 

• Nyhetsbrev 

• Webbinarier 

• Support licenshantering 

Och vi kommer också att bl.a. introducera fortbildningswebbinarier för våra 

företagsmedlemmar där vi fördjupar oss i ett antal olika ämnen under året. 

 

Vi kan förhoppningsvis också medverka i ett antal mässor/seminarier under året. 

 

Så håll ögonen öppna, den som väntar på något gott … 

 

Har ni idéer/önskemål/funderingar är ni såklart alltid välkomna att kontakta oss. 

 

 

 

Men först och främst vill jag tacka er alla för det gångna året och önska er en 

riktigt härlig Julhelg! 

 

// Pelle, KNX Sweden 

   

 

 

Elmässan Syd, Malmö 

 

KNX Sweden kommer närvara på Elmässan Syd, Malmömässan den 9-10 februari. 

 

Vi arrangerar frukostseminarier under båda dagarna.  



  

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 ”ETS6” hålls den 28 januari 2022 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 2022: 

• ETS6, 28 januari (11:30-12.00) 

• KNX och DALI 2, 25 mars (11:30-12.00) 

• Konsulthandboken och Installatörshandboken, 27 maj (11:30-12.00) 

• Fördelar med öppna protokoll, 9 september (11:30-12.00) 

• Topologi och segmentkoppling, 11 november (11:30-12.00) 

 

Produktnytt 

 

  

 

ETS Applikation V1.1 tillgänglig i 

december 

 

ETS APP Copy Convert 

 

 

  

 

Nya infällda aktorer med data 

secure  
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                           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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