Nr3

Glad Midsommar!
.
KNX världens första öppna standard för Hem & Fastighetsautomation!

Hej alla KNX:are,

Våren 2015
Vi i KNX Sweden hade två viktiga mål för våren 2015.
Få till en bra monter och vara riktigt synliga på ELFACK och samtidigt där vara
klar med och kunna lansera KNX Konsulthandboken. Vi är glada för att vi själva
tyckte att vi lyckades med detta. Det som gör oss riktigt glada är alla positiva
reaktioner vi fått både under och efter mässan. Detta värmer och vi jobbar nu
vidare mot höstens aktiviteter!
KNX Konsulthandboken
Vi delade ut de första exemplaren på våra frukostseminarier varje dag på ELFACK.
Intresset var större än vi väntat oss så den första omgångens tryckta exemplar är
redan slut. Vi går nu in i nästa fas vilket innebär en ny tryckning och även
framtagning av en ebok. Ja, vår konsulthandbok blir nedladdningsbar från vår hemsida och detta helt kostnadfritt. Vi
håller på med detta just nu och beräknas vara klara direkt efter semestern.
KNX firar 25 års jubileum
Det är nästan lite svårt att förstå att KNX funnits i hela 25 år.
Det hette visserligen EIB under de första åren innan man tillsammans med EHS och Batibus bildade KNX. I vilket fall
som helst så ska detta firas och det kommer vi i Sverige att göra på vår årliga KNX Dag som i år går av stapeln den 20
oktober. Detta är också den internatinella KNX Dagen 2015 vilket innebär att alla andra nationella föreningar (som
KNX Sweden i Sverige) också har någon form av aktivitet. Det blir som vanligt ett heldagsprogram så boka in dagen i
din kalender. Vi återkommer i nästa Nyhetsbrev om var vi kommer vara, troligtvis blir det i Stockholmstrakten.
Programvaran ETS5 och eCampus
Vi har översatt all text svenska och väntar nu bara på att våra vänner i Bryssel ska lägga in detta i systemet så att vi
alla kan njuta av det svenska språket även här. När detta är gjort så sätter vi igång och översätter eCampus som är
den interaktiva utbildning på nätet. Som du vet så är eCampus utbildningen som ger en utomordentligt bra start för
för alla nybörjare som vill komma igång med KNX.
Elmässan och KNX Award
Vi är på plats på Easyfairs Elmässa den 14 och 15 oktober (Kista/Stockholm) och kör även två seminarier per dag. På
kvällen den 14 oktober kommer vi dessutom att dela ut årets KNX Award pris i samband med mässans branschfest.
Har du ett bra projekt så är det dags att börja fundera på detta. Inom någon vecka kommer vi att lägga upp ett nytt
webbaserat anmälningsformulär direkt på vår hemsida.
Önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Medlemmar i KNX SWEDEN:
Innehåll:
Presidenten har ordet.
Nyheter
Schneider electric
Nyheter
Walltin Building Control

Med vänliga hälsningar

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden
KNX Sweden & EIO i
samarbete!

Elfack 2015

Några bilder från vår välbesökta monter.

Schneider electric
KNX dimmeraktorer LED
Schneider Electric lanserar nu två nya aktorer för optimerad dimring av LEDlampor från 4VA. De universella
dimmeraktorerna, med 2 eller 4 kanaler, styr säkert även andra laster. Det är möjligt att ansluta olika faser.
Ett integrerat relä förhindrar flimmer när LEDlampan är frånkopplad. Dessutom erbjuder aktorerna innovativa
mjukvarufunktioner såsom lastseparation, 50% ljusstyrka när ESL/CFL lampor slås till samt förbättrad
minnesfunktion.
Möjliga kombinationer av dimmers och lampor kan identifieras tack vare Schneider Electric DimmerTool:
http://schneider-electric.dimmer-test.com
E-nr 17385 98 LL Dimmer 4x250W
E-nr 17385 99 LL Dimmer 2x300W

E-nr 17 385 99

E-nr 17 385 98

Walltin Building Control
NYA Lumento C3 och C4
LEDdimmer med 3 eller 4 kanaler, avsedd för LEDstyrning med
konstantsströmreglering.
#Kan konfigureras som 1 RGB eller
3 oberoende kanaler (Lumento
C3), alt RGBW eller 4 oberoende
kanaler (Lumento C4)
#Manuell testknapp för test av
utgångarna.
#Extern matning 12- 30VDC.
# Utgångsström: 220, 300, 500, 550,
630,700, 750, 900 och 1000 mA.
NYA MAX in BOX Hospitality
Upptäck den nya fläkt konvektorstyrenheten för 2 eller 4rörssystem, med upp till tre fläkthastigheter
och två st 2punkts ventilstyrning.
Termostatstyrning av ventiler/fläktar.
Manuell eller automatisk reglering av fläkthastighet.
2 utgångar för 16A Clast.
6 analoga/digitala multifunktionsingångar.
Logiska funktioner.
Upptagetdetektering
Manuell styrning av utgångar, med statusindikering
Vill du inte ha detta nyhetsbrev i fortsättningen!
Skicka ett mail till info@knx.se
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