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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX:are!
 

 Vilken vår och försommar vi haft, även vädret har varit helt fantastiskt!
Hem- och Fastighetsautomation intresserar bevisligen allt fler.
Anledningarna är säkert skiftande, men integration är ofta gemensamma nämnaren.
För några år sedan funderade vi knappt på röststyrning, idag är detta redan en självklarhet
för många. Utvecklingen accelererar som aldrig förr och vi ser detta både i nya produkter och
nya tillverkare. Aldrig förr har det varit så många tillverkare som nu och aldrig förr har det
sålts så mycket KNX som nu. Elbranschen går som tåget och har en tillväxt på hela 10%.
Ökningen för KNX ligger på det dubbla, drygt 20%. Flera tillverkare meddelar dessutom att
deras försäljning når ”all-time-high” månad efter månad. Det går bra nu med andra ord!
 
Kalendern:
11-12 september:
Nordic Property Expo.
Ny fastighetsmässa på Svenska Mässan i Göteborg.
Vi har monter och ska prata på scen.
 
2-4 oktober:
Årliga träffen för alla nationella KNX-grupper, dvs KNX National Group Meeting.
I år arrangeras detta av KNX Finland i Helsingfors.
KNX Finland firar samtidigt att föreningen fyller 10 år.
En ganska ung förening alltså. De som håller i KNX Finland jobbade tidigare med LON, men
har alltså gått över till KNX. För info så fyller KNX Sweden 24 år i år.
 
17-18 oktober:
ELmässan, easyFairs årliga mässa i Kista/Stockholm.
Vi är som vanligt på plats med monter och kör frukostseminarier.
 
17 oktober:
KNX Dag (kväll) i Kista/Stockholm.
När ELmässan stänger ska vi prata ännu mer om KNX samt dela ut årets svenska KNX
Award.
Har du ett projekt som du vill nominera så skicka in det via denna länk.
 
Nu nalkas det sommar, semester och välbehövlig avkoppling.
Förhoppningsvis får vi alla njuta lite av detta innan det rullar igång igen.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=389899&userid=0&linkid=34228526&readid=0169B12199C7&test=&umailid=0


Vi förstärker vår KNX-support.
 
 

KNX LjudkontrollerZennio AudioInRoom
 

När 640mA inte räcker så har 2ctrl lösning med
olika alternativ av KNX strömförsörjningar.
 
 

Touch sensors i glas och nya RDF800KN

Tekniska Byråns KNX träningscenter firar 10 år.
 
 

 

Huvudmedlemmar:
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Våra partners:

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