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Ordföranden har ordet!

Hej alla KNX-are!

En ung tjej vid namn Greta är på väg att ta över platsen som världens mest kända
svenska person. Hennes argumentation har påverkat många och delat in åhörarna i
två grupperingar.
Oavsett vad man tycker om Greta och hennes budskap så kanske detta trots allt
kan ge lite extra fokus på fastigheters energibesparingsmöjligheter. Vi som kan KNX
vet vilka möjligheter som finns och alla fastighetsägare som inte har denna kunskap
behöver bevisligen vår hjälp. Förhoppningsvis kan vi dra nyttja av detta klimatfokus
och förklara möjligheterna med KNX. Vill du fylla på din argumentlista så ta gärna
kontakt med oss på KNX Sweden – vi kan bistå dig med detta och har även en bra
presentation som du gärna får använda.
 

easyFairs ELmässa den 16-17 oktober på Kistamässan
Vi är som vanligt på plats med egen monter (H:07) och frukostseminarier på höstens
stora ELmässa i Kista. Våra fokusområden är tidningen ”Moderna Fastigheter” och
våra frukostseminarier om ”Modern & framtidssäker belysningsstyrning”. Tidningen



innehåller bland annat reportage på några riktigt bra referensprojekt som förklarar
kundnyttan med KNX.
Belysningsstyrning blir allt mer komplicerat och på seminariet kommer vi att fokusera
på hur man löser detta för bästa möjliga resultat.
Kom gärna och lyssna, få lite frukost och slipp alla köer i entrén när mässan öppnar
kl.09:00.

Anmäl dig här till frukostseminariet kl.08:00 den 16 oktober:

Anmäl dig här till frukostseminariet kl.08:00 den 17 oktober:

Anländer du till mässan lite senare på dagen så kan du registrera din entrébiljett här
via denna länk:

Ser fram emot att träffas på ELmässan i Kista!
 

Med vänliga hälsningar
 

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden
 

                                       Vanliga frågor till kansliet.

IP-programmering

Idag blir det allt vanligare och vanligare att programmera via IP.

Ska man bara använda IP-Gränssnittet lokalt i byggnaden behöver man normalt inte
göra något, ETS programmet hittar detta under Buss/ gränssnitt där man väljer den
upptäckta anslutningen.

Vill man däremot fjärrprogramera sin anläggning måste man sätta en fast IP-adress
på gränssnittet.
Kontrollera med IT ansvarig vilken IP-adress som får användas. Lägg in den
informationen som ni får från IT ansvarig under parametrar t.ex. IP adress
192.168.1.200, nätmask 255.255.255.0 och routerns IP-adress 192.168.1.1.

IT-ansvarig ska även vidarebefordra IP-gränssnittets IP-adress på port 3671.

För att ta reda på routerns IP-adress på internet kan man använda sökfunktionen
MYIP i webbläsaren där man ser vilken externadress man har.

Denna adress används då för att koppla upp sig externt till projektet.
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Ny Busskabel från Rexel

Tar förbrukningen för mycket energi?
En enda enhet till alla mätare med IR
 

Ny 7" skärm HC3-KNX från Iddero
 

Visualisering av KNX

Här hittar ni applikationsexempel
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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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