Nyhetsbrev nr.3 2022

Hej alla KNX:are!
Välkommen tillbaka efter en förhoppningsvis härlig och välförtjänt ledighet
Ni har väl sett att elmässorna (och vi med dem) är igång igen efter ett par års
pandemiuppehåll.
Elmässan Syd gick av stapeln i Malmö den 14-15 september, här samlades en hel
del branschfolk och det kändes i luften att alla inspirerades av att återigen kunna
träffas IRL. Härligt 😊
I Malmö höll vi från KNX Sweden ett par frukostseminarier som handlade om
•
•

hur viktigt det är med ett globalt, öppet och oberoende
kommunikationsspråk (KNX)
sammanfattning över nyheterna i ETS 6

Vi kommer att hålla motsvarande frukostseminarier på Elmässan (19-20 oktober) i
, läs mer längre ner. Hjärtligt välkomna att lyssna på oss.
Vi kommer även att ha en bemannad monter dit ni är välkomna för en dialog om
KNX i allmänhet men också vad KNX-Sweden gör och vad det innebär att vara
medlem i KNX-Sweden (det finns olika medlemsnivåer).
Utöver mässorna fortsätter vi att informera om aktuellt om KNX via våra
informations-/fördjupningswebbinarier, via våra nyhetsbrev och vår webbsida, se
KNX.se för mera detaljer.

Känns riktigt inspirerande och kul att branschen samlas igen.
Vi hörs, syns och märks
KNX Sweden // Pelle

Elmässan, Kista
Nästa vecka, den 19-20 oktober, är det dags för Elmässan i Kista.
KNX Sweden arrangerar frukostseminarier under båda dagarna och har en monter
som ni gärna för besöka.
För att anmäla dig till frukostseminariet klickar du här.
Skaffa även redan nu en entrébiljett till mässan med denna länk.

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 ”Topologi och segmentkoppling” hålls den 11 november
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:
•

Topologi och segmentkoppling, 11 november (11:30-12.00)
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