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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX:are,

Våren har slagit till med full kraft och naturen står snart i sin vackraste skrud.
Med full kraft har vi i KNX Sweden också under hela våren laddat för nästa veckas
stora händelse i vår bransch, Elfack. Mässan fyller 50år i år och det kommer att
firas.

Moderna Fastigheter
Vi har idag skickat iväg vår helt nya tidning till tryckeriet.
Namnet är Moderna Fastigheter och det är just detta som innehållet i denna tidning
handlar om. Fokus och målgrupp är inspiration och fastighetsägare.
Vill du ha ett eget exemplar så finns den i vår monter på mässan.
Den kommer även skickas ut till fastighetsägare i hela Sverige, samt finnas som
nedladdningsbar pdf på vår hemsida www.knx.se efter mässan.
Vi har tagit fram denna tidning i samarbete med flera välkända personer i
branschen.
Erfarenheten och den goda branschkännedomen från Henrik Nygård, tidigare
chefredaktör för tidningen Elinstallatören, har varit väldigt betydelsefull.

Jag och alla kollegor i KNX Sweden kommer att finns på Elfack hela nästa vecka.
Vi blir väldigt glada om ni också tar tillfället i akt och besöker denna fantastiska
mässa.
Marcus Möller från GARO förklarar lite om vår förening och har även samlat
informationen du behöver veta inför mässan i sin text här inunder.

Med vänliga hälsningar
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Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

Välkomna till KNX Sweden och ELFACK!

Snart dags för Elfack 2019, vi hoppas att Ni tar vägen förbi ”Er” monter.

Det är ju så, utan Er så hade inte KNX i Sverige funnits, de som idag är medlemmar
av något slag är också en stor del av framtiden för den världsfattande standard
som KNX idag är.

Vi lyssnar gärna in på vilket sätt Ni vill att vi gemensamt ska arbeta framöver.
Styrelsen för KNX Sweden kommer bemanna montern på mässan, detta är väl ett
ypperligt tillfälle att föra framtidsdiskussioner på. Ni kanske vill bli mer aktiva i
föreningen?

Alla är hjärtligt välkomna till C02:01, medlem eller ej, men varför inte ta tillfället att
göra vår plattform starkare genom att bli medlem?

Det är som alltid väldigt spännande följa utvecklingen som sker i teknikvärlden inte
minst när man idag kan förkovra sig i ny teknik på samma enhet som man sätter
igång tvättmaskinen med.

Svårt att hänga med i tekniken idag, går det för snabbt kanske. Möjligen ska vi
justera backspegeln lite och begrunda vilka andra system som har kommit och gått i
graven. Detta är ju ändå en av våra starkaste styrkor med vår standard, vi
utvecklas och öppnar dörrar för nya tekniker samtidigt som vi stänger portar emot
obehöriga.

Vi är laddade och hoppas på att kunna träffa så många nyfikna och befintliga
användare som möjligt. Det ska bli roligt, spännande, intressant och lärorikt. Tänk
på att Ni som är mottagare av detta utskick gärna får ta med Er folk till montern.
Dela gärna!

Varmt välkomna!
Marcus Möller
GARO AB
 

Missa inte;

Tisdag; KNX Award - den moderna elinstallationens årliga utmärkelse16:30 -
16:50

Avsluta mässans första dag med bubbel, tilltugg och glada vinnare!

KNX Award är branschens breda pris som delats ut sedan 2006. Vinnare genom åren
har varit el-konsulter, el-entreprenörer, systemintegratörer och fastighetsägare som
på något extraordinärt sätt nyttjat möjligheterna med KNX.



Juryn presenterar de 5 bästa projekten och avslöjar därefter årets vinnare.
Jury: Representanter från Svenska Mässan, IN och KNX Sweden.

Prisutdelare:
Ola Lundqvist, Affärsansvarig Svenska Mässan
Ola Månsson, VD Installatörsföretagen
Rikard Nilsson, President KNX Sweden

I KNX Sweden montert C:02:01

Tisdag-Fredag; Frukostseminariet 08:00 - 09:00

- KNX Secure och IoT - nya milstolpar och en titt in i framtiden

Secure: Allt fler kunder efterfrågar säkrare elanläggningar. Vi visar nya och unika
möjligheter med KNX i såväl nya som befintliga anläggningar. IoT: För att kunna
integrera alla möjliga produkter med varandra måste man enas om ”språket”. Vi
berättar hur KNX jobbar tillsammans med två starka allianser, Thread och Fairhair,
för en gemensam lösning - Semantics. Under seminariet bjuder vi som vanligt på
frukostbaguette & dryck samt fördelen att du redan är på plats när mässan öppnar  
kl.09:00.

Talare: Representanter från KNX Sweden

- i vår egen monter C02:01. Föranmälan krävs, se länk nedan.

Länk till obligatorisk anmälan tisdag 7/5:Anmäl er här

Länk till obligatorisk anmälan onsdag 8/5: Ammäl er här

Länk till obligatorisk anmälan torsdag 9/5: Anmäl er här

Länk till obligatorisk anmälan fredag 10/5: Anmäl er här

Scen: Forum för EL

Tisdag-Fredag; Modern och framtidssäker belysningsstyrning 12.00-12.50

Vi visar hur man med en internationell världsstandard skapar en modern styrning av
belysning som håller genom fastighetens livscykel samt hur man med smarta
beställare och installatörer får allt att klaffa. Det handlar om smarta beslut och med
KNX som sammankopplande system får man kontroll över anläggningen under lång
tid med bästa lönsamhet för alla parter.

Talare: Representanter från KNX Sweden

Scen: Forum för EL

Ingen föranmälan!

Har du inte skaffat din biljett så gå in och registrera dig kostnadsfritt via länken.
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                                      Gratis biljett tryck här

Öppettider:
7-9maj 09.00-17.00
10 maj 09.00-14.00
Svenska Mässan
Korsvägen Göteborg

eConfigure KNX Lite 
 

Unik 1-pars KNX-kabel från Rexel
 

Nästa Certifierings kurs KNX!
 

                           Huvudmedlemmar:

                              Våra partners:
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KNX Sweden kansli: Telefon: 073-
4330250

Mejl: info@knx.se

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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