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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX vänner,

ELFACK
Nordens största EL-mässa var innovativ och välbesökt även i år. Inte utan att man
stolt firade att det nu gått 50år sedan man arrangerade den första mässan redan
1969. Drygt 22.700 personer besökte mässan i år och med vår monter precis
innanför huvudentrén så stannade många av besökarna direkt en stund hos oss.
Våra budskap i år var framför allt bredden på de olika funktioner som KNX erbjuder.
Några besökare tog dessutom chansen att redan kl.08:00 lyssna på våra
frukostseminarier om ”KNX Secure och KNX IoT” samt därefter även sitta ner en
stund under lunchen och lyssna på våra seminarier om ”Modern och framtidssäker
belysningsstyrning”. Aktuella ämnen som inte alltid är alldeles självklara, men som
blir allt mer betydande i projekten. I dagens djungel av system och lösningar är det
lätt att göra bort sig och i bästa fall bara bli drabbad av extra produktkostnader i
slutändan. Väljer man KNX kan man i alla fall vara helt trygg med att det finns
lösningar inom alla områden både redan idag och även imorgon. KNX Association
sitter med i de viktiga arbetsgrupperna inom IoT vilket gör KNX till det utan tvekan
mest framtidssäkra alternativet. Missade du tillfällena att lyssna på oss under
mässan så finns våra presentationer att ladda hem från vår hemsida. Vill man ha
ytterligare info så går det självklart bra att kontakta oss så berättar vi gärna mer.
 



              Frukostseminarie med KNX Sweden Elfack 2019
 

KNX Award
Detta är el-branschens årliga pris inom fastighetsautomation.
Vi delade ut årets pris på Elfack´s öppningsdag den 7 maj tillsammans med IN´s
(Installatörsföretagens) VD Ola Månsson samt mässans egen Mässgeneral Ola
Lundqvist.
I år hade vi fem riktigt starka projekt/kandidater som tog sig vidare till den slutliga
omröstningen. Vinnare blev till slut Anders Hägglund på Ramböll Sverige AB i
Sundsvall. Anders jobbar alltså som el-konsult och de handlingar han tagit fram, för
projektet ”Operationscentrum Sundsvalls Sjukhus”, är fantastiskt genomtänkta och
välarbetade.
Om alla el-konsulter levererade denna kvalitet blev det mycket enklare för
leverantörer och entreprenörer att först räkna på och sedan också utföra jobben.
För att inte tala om så mycket bättre det blir för slutkunden som ska använda och
driva anläggningen i många år. Anders är en förebild inom sitt område och mycket
väl värdig årets KNX Award utmärkelse.
 



                         KNX Award vinnare 2019 – Anders Hägglund, Ramböll Sverige AB
 

Moderna Fastigheter
Vi har tillsammans med MediaPartner tagit fram en ny tidskrift, som lanserades på
Elfack.
Namnet ”Moderna Fastigheter” är precis vad innehållet i denna tidning handlar om.
Fokus och målgrupp är Inspiration och Fastighetsägare. Förutom att vi delade ut
den på Elfack så har vi även skickat den till Sveriges största kommersiella och
privata fastighetsägare.
Vi tog fram denna tidning i samarbete med flera välkända personer i branschen.
Erfarenheten och den goda branschkännedomen från Henrik Nygård, tidigare
chefredaktör för tidningen Elinstallatören, samt skribenten Lars-Göran Hedin och
annonssäljaren Robert Weström från samma tidning, har varit väldigt betydelsefull. I
tidningen kan man bland annat läsa om fyra intressanta projekt där man valt KNX på
lite olika grunder. Tidningen går att ladda ner som pdf från vår hemsida. Vill man ha
ett eget exemplar så kontaktar man vårt kansli.
 

                         Tidningen ”Moderna Fastigheter”
 

30% rabatt på programvaran ETS5 Professional
Under Elfack-mässan hade vi ett erbjudande med 30% i rabatt på stora
programvaran ETS5 Professional. Vi har några rabattcheckar kvar om någon missat
detta erbjudande. Rabatten gäller till den sista juni så vill ni nyttja detta tillfälle bör
ni omgående kontakta kansliet.



 

                       Visningsex: Rabattcheck ETS5 Professional
 

Nu nalkas det sommar, semester och välbehövlig avkoppling.
Förhoppningsvis får vi alla njuta lite av detta innan det rullar igång igen.

Glad midsommar!

Med vänliga hälsningar
 

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden
 

 

 



Komplett serie av närvarodetektorer

Villapaket / Nya Domovean / NY Daligateway

Framtidens sensorteknik!
 

Säker KNX kommunikation över IP
 

Visualisering av KNX

Flat 55 - helt ny tryckknappserie från Zennio
 

                           Huvudmedlemmar:

                              Våra partners:
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Nolia, Umeå
Umeå, Sweden
28 - 29/08/2019

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
16 - 17/10/2019

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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