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Ordföranden har ordet!

Guten heute alle Leute, eller något i den stilen,
 
 

Tyskan finns i bakhuvudet även om det nu är en dryg månad sedan jag och många med mig
(drygt 220.000 personer) besökte den gigantiska Light and Building-mässan i Frankfurt.
 
I samband med denna mässa brukar man även möta våren, dvs kunna sitta ute i solen och
njuta av en tysk öl. Tyvärr bröts denna fina tradition i år av både snö och kyla.
 
Väl inomhus var det både varmt och i flertalet montrar, enligt säljarna, även riktigt dagsljus.
Med drygt 250.000 kvm (nästan 40 fullvuxna fotbollsplaner!!) och över 2.700 utställare
(drygt 100 fler än förra gången) så gäller det att ha planerat i förväg. Även om man som jag
bara siktade på att besöka c:a 2% av dessa.
 
Som förväntat fanns det många KNX nyheter och ett axplock av dessa kan man läsa om i
KNX Journalen som går att ladda hem via denna länk (https://www.knx.org/media/knx-
journal/2018/KNX-Journal-1-2018_en.pdf). För egen del så uppskattade jag det allt större
fokuset på HVAC, dvs värme, kyla och ventilation som man kunde hitta på flera ställen.
Många utställare valde också att visa senaste trenden, dvs att man nu också kan hantera flera
varianter av röststyrning. En annan trend var att det återigen var mycket väggmonterade
paneler i olika storlekar.
 
KNX Association ville förutom sina tre huvudbudskap förmedla att man fortsätter att växa.
KNX används idag i 190 länder och man har 74.000 certifierade partners.
Antalet programvarulicenser har tredubblats på 24 månader, vilket säkert beror på att
online-utbildningen eCampus är så populär. I snitt så gör 2.000 personer denna utbildning
varje månad.
 
Huvudbudskapen var ETS Inside, KNX Secure och KNX Internet of Things (IoT). Alltså
samma som för två år sedan, men nu klart vidareutvecklande.
 
Stora nyheten med ETS Inside är att man nu kan synkronisera med stora programvaran
ETS5.
En betydande uppdatering som många väntat på. 
 
KNX Secure innebär i korta drag möjlighet att kryptera telegramtrafiken. För två år sedan
var detta under utveckling och nu kunde man visa färdiga produkter och även exempel på
redan installerade lösningar.
 
KNX IoT beskrivs som en möjlig lösning för kunniga inom IT respektive
Fastighetsautomation att förstå varandra. Dagens djungel av tillverkare med egna lösningar,
olika mjukvaror, olika protokoll m.m. beskrivs av sakkunniga som ett enda kaos. Någon sa, -
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idag är detta kaos bara är en tillgång för nördar med egen lödkolv. Sant eller inte, av
naturliga skäl vill ändå alla tillverkare med någon form av koppling mot smart-hus-teknik
förknippas med IoT. Så även KNX. Yttersta beviset är att KNX Association ingått samarbete
med två allianser, Fairhair och Thread. Man siktar, kanske nu mer än någonsin, framåt och
även utanför boxen. Jag ser detta både som en styrka och en trygghet för alla som redan
jobbar med KNX. Vill man läsa mer om detta arbete så klicka på denna länk
http://KNXIoT.knx.org
 
På mässans stora fest, KNX Top Event, var det återigen prisutdelningarna som gav största
behållningen. Flertalet imponerande projekt belönades med fina KNX Award utmärkelser,
där två av dessa gick till Norden. Det ena gick till Finland för projektet ”Stadens krav på
automatiserade lösningar är grunden för hållbara byggnader” (läs mer här
https://projects.knx.org/en/519) och det andra gick till Norge för projektet ”Hälsans hus”
(läs mer här https://projects.knx.org/en/758).

Lanserar nu två nya KNX/DALI-gateways
 
 

Lanserar 24-kanalig mulitfunktionsbrytaktor
och Energimätare för 1- och 3-fasmätning!
 
 

KNX temperaturregulator med ”Fan coil”
funktion.
 

Nya kurser 2018!
 

Nu kompletterar Tekniska Byrån KNX Swedens utbildningspaket
med ett visualiseringsprogram så att du kan träna och laborera mer
med visualiseringsfunktioner!

Även du som har köpt paket tidigare får komplettera med programvaran kostnadsfritt.
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