Nyhetsbrev nr.2 2022

Hej alla KNX:are!
Nu när vi närmar oss semestertider är det extra viktigt att tänka på säkerheten,
det gäller både den personliga, hemmets men även våra installationer både ur
elsäkerhets- och datasäkerhetsperspektiv.
Idag ställs allt högre krav på både öppen och smidig access till våra anläggningar,
detta i sin tur ställer allt högre krav på att säkra data både i form av backuper
men även att skydda informationen från obehörig åtkomst.
Här visar KNX en av sina styrkor då KNX-protokollet stöder säker kommunikation
både över IP och på bussen.
Mer om detta och mycket annat kommer under sommaren/hösten då KNX Sweden
•
•
•
•

Deltar i KNX-Secure dagen, ett on-line event den 29 juni som anordnas av
KNX Association
Fortsätter med våra webbinarier
Anordnar frukostseminarier på Elmässan Syd den 14-15 september
Anordnar frukostseminarier och har en egen monter på Elmässan i Kista
19-20 oktober

Men tillsvidare vill vi passa på att önska er en riktigt härlig och säker sommar
/ KNX Sweden

Elmässan Syd, Malmö
KNX Sweden kommer närvara på Elmässan Syd, Malmömässan den 14-15
september.
Vi arrangerar frukostseminarier under båda dagarna.
Läs mer om mässan här

Elmässan, Kista
KNX Sweden kommer närvara på Elmässan i Kista den 19-20 oktober.
Vi arrangerar frukostseminarier under båda dagarna och har en monter som ni
gärna för besöka.
Läs mer om mässan här

KNX Secure Day

KNX Secure Day är ett online event som kommer innehålla diskussioner,
presentationer och produktinformation om säkerhet inom smarta hem och
fastigheter.
Läs mer och registrera dig på webbplatsen för KNX Secure Day

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 ”Fördelar med öppna protokoll” hålls den 9 september
2022 kl 11:30.
Detta webbinarie är kostnadsfritt och öppet för alla.
För att deltaga ber vi dig anmäla dig via formulär på knx.se:
https://www.knxsweden.se/Webbinar.php
När webbinariet närmar sig får du en inbjudan till den epost du anger.
Schema 2022:
•
•

Fördelar med öppna protokoll, 9 september (11:30-12.00)
Topologi och segmentkoppling, 11 november (11:30-12.00)

Produktnytt
Våra RDG2xx serie får tillskott av två nya
regulatorer som även har CO2 givare
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