
 

  

Nyhetsbrev nr.1 2021 

Hej alla KNX:are! 

 

  

Först och främst hoppas vi att ni alla mår bra under rådande omständigheter. 

 

Nu när vaccinationerna dragit igång hoppas vi såklart att vi snart är i slutfasen av 

pandemin och att vi så småningom kan börja träffa både familj, vänner och 

kunder även om det nya normala kanske inte återgår till exakt som det var 

tidigare. 

 

Vi på KNX-Sweden fortsätter med våra webbinarier och närmast, den 28 maj, 

kommer vi att berätta om hur man på ett smart sätt kan lösa olika typer av 

klimatstyrningar med hjälp av KNX-tekniken. 

 

Utöver det fortgår vårt arbete med att uppdatera vår hemsida, planerad release är 

någon gång under maj. 

 

Till hösten har vi bokat vår medverkan på EasyFair i Kista så förhoppningsvis kan 

vi ses där, mer info om detta ber jag att få återkomma till. 

 

Har ni frågor och/eller kommentarer tveka inte att kontakta oss så försöker vi 

svara er så fort vi kan. 

 

Ha nu en riktigt trevlig Valborg och ta hand om varandra! 

 

/ KNX Sweden 



 

  

 

 

Webbinar 

 

KNX Sweden anordnar löpande webbinarier. Olika ämnen väljs där vi ser ett intresse 

och behov av att ge information samt öka kunskapen. Allt för att du som arbetar 

med KNX ska ha de bästa förutsättningarna för dina projekt. 

 

Nästa webbinarie ”Klimatstyrning” hålls den 28 maj 2021 kl 11:30. 

Detta webinarie är kostnadsfritt och öppet för alla. 

 

För att deltaga ber vi dig anmäla dig via formulär på knx.se: 

https://knxsweden.se/utbildning/webinar.html 

 

När webinariet närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger. 

 

Schema 2021: 

• Klimatstyrning, 28 maj (11:30-12.00) 

• Nätverk och IP, 10 september (11:30-12.00) 

• KNX RF, 12 november (11:30-12.00) 

 

Produktnytt: 

 

  

 

Ny 5” multifunktions färg-

pekskärm 

5WG1 205-2AB21  

 

                           Huvudmedlemmar: 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483746&userid=16992251&linkid=36017762&readid=1AD3B67D9212&test=&umailid=3986588412
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https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=483746&userid=16992251&linkid=36017778&readid=1AD3B67D9212&test=&umailid=3986588412


  

                              Våra partners: 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

KNX Sweden kansli: 
 

Telefon: 

073-4330250 
 

Mejl: 

info@knx.se 
  

   

  

Avregistrera mig från detta utskick 

GDPR  

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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