
 

  

Nyhetsbrev nr.1 2022 

Hej alla KNX:are! 

  

Äntligen börjar våren visa sig på allvar i alla fall i stora delar av Sverige och 

äntligen dags för årets första nyhetsbrev från KNX-Sweden. 

 

Produktportföljen fortsätter att både utökas och utvecklas nu finns mer än 500 

tillverkare med fler än 8000 certifierade KNX-produkter och vi från KNX-Sweden 

fortsätter att marknadsföra KNX-tekniken bl.a. genom att 

• Vi fortsätter med våra informations-webbinar som är öppna för alla 

• Vi fortsätter med våra fortbildnings-webbinar avsedda för våra 

företagsmedlemmar 

• Vi håller ett par frukostseminarier på Elmässan Syd den 14-15 september 

• Vi håller ett par frukostseminarier och har en egen monter på Elmässan i 

Kista 19-20 oktober 

• Vi deltar i KNX-Secure dagen, ett on-line event som anordnas av KNX-

Association 

• Vi fortsätter med våra nyhetsbrev där vi informerar om aktuella KNX-

händelser och produktnyheter 

 

Aktuell information hittar du alltid på vår webbsida www.knx.se 

 

Är du nyfiken våra olika medlemsformer kika på vår webbsida under ”Vi kan KNX” 

eller kontakta kansliet. 

 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843357&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261


Oavsett allt tufft som händer runtomkring oss vill vi från KNX-Sweden önska er 

alla en härlig påskhelg. 

 

Take Care // KNX Sweden 

   

 

 

  

Elmässan Syd, Malmö 

 

KNX Sweden kommer närvara på Elmässan Syd, Malmömässan den 14-15 

september. 

 

Vi arrangerar frukostseminarier under båda dagarna. 

 

Läs mer om mässan här 

 

Elmässan, Kista 

 

KNX Sweden kommer närvara på Elmässan i Kista den 19-20 oktober. 

 

Vi arrangerar frukostseminarier under båda dagarna och har en monter som ni 

gärna för besöka. 

 

Läs mer om mässan här 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843358&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843359&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261


  

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 ”Konsulthandboken och Installatörshandboken” hålls den 

27 maj 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: 

• 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 

Trådlöst från Jung 

 

Elektromekaniskt ställdon 

 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843253&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843360&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=510060&userid=16992251&linkid=39843255&readid=8D4AD4A74587&test=&umailid=2150644261


                           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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