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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX-are!

Intresset för KNX i Sverige har under våren 2017 överträffat alla våra förväntningar.
Vår nya hemsida www.knx.se hade redan under första kvartalet lika många besökare som hela
förra året. Detta ökade intresse avspeglades verkligen också i vår monter på Elfack.

Målet för KNX Sweden är att sprida budskapet och dela med oss av kunskapen om KNX.
Denna moderna och breda installationsteknik ger alla oss användare otroligt många möjligheter
till fantastiska anläggningar som kan kundanpassas in i minsta detalj.

KNX är verkligen också väldigt enkelt, bara man vet hur man ska göra. För att vara riktigt
framgångsrik inom någonting behövs kunskap och erfarenhet, så också inom KNX.
Två personer som verkligen kan KNX är Staffan Frölinger på Midroc i Stockholm och Kenneth
Kilheim på Kilheims Elektriska i Östersund. För sin kunskap kammade de hem årets KNX Award
som delades ut på Elfack. Elinstallatören gjorde ett fint reportage som man kan läsa här
(http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/maj/kollektivtrafiken-tar-knx-bussen/).
Det finns också ett intressant reportage om Kenneth och hans sätt sälja in KNX till samma pris
som en konventionell installation (http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2016/augusti
/kenneth-tycker-knx-ar-latt/).
Sweden.

Våra KNX handböcker, Konsulthandboken och Installatörshandboken (som vi lanserade på
Elfack nu i maj), är två uppslagsverk där branschens KNX expertis delar med sig av sina
kunskaper. Man kan köpa dessa direkt av oss eller hos IN Förlag (www.inforlag.se). Dessa
handböcker finns även i pdf-format och dessa beställs utan kostnad på vår hemsida
(www.knx.se/dokument).

Programvaran för att hantera KNX heter ETS och denna finns numera i två versioner, ETS
Professional och ETS Inside. På Elfack höll vi seminarier om den lite enklare och helt nylanserade
ETS Inside som är framtagen för läsplattor och smartphones. En smart och intuitiv programvara
som öppnar upp för helt nya möjligheter att konfigurera en KNX-anläggning. På Elfack delade vi
också ut rabattcheckar på denna programvara till ett värde av 100€. Vi har några sådana kvar
som vi gärna vill bli av med. Är du intresserad och vill spara 100€ – skicka ett mail till
info@knx.se.

Nu ska vi njuta av en skön sommar och ladda batterierna inför hösten då vi bland annat ser fram
emot easyFairs mässorna i Umeå och Stockholm!
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         Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

Nytt från Schnieider Electric

Nytt från Steinel

Nytt från Rexel

Nytt från Zennio

Nytt från Tekniska byrån

Nytt från 2 CTRL

Önskar er alla en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar

Produktnytt från våra medlemmar:

Huvudmedlemmar:
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Våra partners:

KNX Sweden kansli:            Telefon: 073-4330250         Mejl: info@knx.se
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