
Hvordan bli en KNX Partner



Ved å bli en sertifisert KNX partner setter du virkelig 
firmaet ditt og deg selv i søkelyset, ved å vises på en 
internasjonal webside som besøkes av tusenvis fra hele 
verden hver måned! 

Denne annonseringen åpner døren for utallige nye mu-
ligheter for deg og firmaet ditt. Som KNX partner har 
du også tilgang til markedsføringsmateriell. Ved å bli en 
KNX partner stiller du deg i frontrekken sammenlignet 
med andre installatører.

Bli en del av et fellesskap med over 25.000 partnere i 
mer enn 110 land over hele verden!

Introduksjon
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Fordeler ved å være en KNX Partner

Et sertifikat som dokumenterer kompetansen

Når du blir en KNX partner får du et ser-
tifikat i ditt navn som gir dine kunder en 
dokumentasjon på at du kan KNX. Dette 
sertifikatet er et bevis for kvaliteten du 
leverer. 

Bruk KNX logoen i markedsføringen

 Som et tegn på kvalitet kan KNX partnere 
bruke KNX logoen i markedsføringen av 
firmaet (visittkort, web, brosjyrer osv). 

Gratis ETS LITE og rabatt  
på oppgradering til Professional

Når du melder deg på et sertifiseringskurs 
får du en voucher for en gratis ETS4 lite 
(hardvarelåst, verdi 100  ). I tillegg, etter å 
ha bestått eksamen, vil du også motta en 
voucher på 12,5% rabatt som du kan bruke 
ved oppgradering av din lite lisens til en 
Professional-lisens. Dette gir en total pris 
på Professional på 700 � i stedet for 900  �!

Forbedre dine muligheter 

Dra nytte av KNX sitt eget blad, KNX 
journal. Bladet leses av med enn 80 000 men-
nesker i mer enn 100 land. Her finner du de 
siste nyheter om KNX systemet, produkter, 
arrangementer, beskrivelser av prosjekter 
og mye mer.

Bli synlig over hele verden  
gjennom websiden til KNX

Ditt firma med kontaktdetaljer vil bli synlig 
på den internasjonale KNX siden sammen 
med mer enn 25.000 partnere fra 110 land 
over hele verden

En verdifull ressurs for firmaer du  
ønsker å jobbe for 

Som profesjonell ønsker du kanskje å jobbe 
uavhengig eller være ansatt i et firma. Om 
det siste er tilfelle vil et partnersertifikat de-
finitivt være verdifullt under jobbintervjuet. 

Et steg mot videre spesialisering 

Når du er en partner kan du spesialisere deg 
enda mer ved å gå på et viderekommende 
kurs. Om du ønsker å dra det enda lenger 
kan du også ta et Tutor-kurs. Dette vil gi 
deg rett til å undervise i KNX, enten som 
ansatt eller som uavhengig ved et sertifisert 
kurssenter. 

Vær en del av en internasjonal familie 

KNX er ikke bare en verdens-omspennende 
standard for bygg- og boligautomasjon, men 
også den globale organisasjonen av medlem-
mer (produsenter), KNX kurssentre, KNX 
scientific partnere, Brukerklubber og mye 
mer!

Bli medlem i en brukerklubb

Ved å bli med i en brukerklubb kan du ut-
veksle erfaringer med andre KNX brukere 
og på denne måten dra nytte av kompetansen 
til andre erfarne KNX brukere.

 



1) Opprett en konto på KNX Online Shop:

 https://onlineshop.knx.org

2) Du mottar en mail med en aktiveringslink og ditt 
brukernavn. 

3) Du finner ditt kundenummer når du er logget inn i 
din Online konto.

Gi dette kundenummeret til det sertifiserte kurssenteret 
før du deltar på et sertifiseringskurs. Straks du er regis-
trert på et sertifiseringskurs vil du motta en voucher 
på en gratis ETS4 lite lisens i din Onlinekonto! Om du 

Hvordan går man frem?

Delta i konkurransen om KNX Award  
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består den teoretiske og praktiske eksamen, vil du i tillegg 
motta følgende fra KNX Association i din Onlinekonto: 

• KNX Partner sertifikat

• KNX Partner logo

• Voucher som gir deg 12,5% rabatt på oppgradering til 
ETS Professional.

Du vil også bli listet i et internasjonalt register over alle 
KNX partnere fra hele verden. Dette registeret kan 
leses på den offisielle siden til KNX (www.knx.org). 
Registreringen på partnersiden til KNX er gratis. 

Hvert andre år belønner KNX de smarteste KNX pro-
sjekter over hele verden med KNX award. Prosjektene 
blir belønnet for innovasjon og tekniske løsninger. 
Dette er en unik mulighet til å delta i en konkurranse 
som vil vise din kompetanse og “know how” innen 
KNX på beste måte.

www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

Hvordan bli en KNX partner

For å bli en partner er det bare noen få steg som må 
følges: 

1) Du må melde deg på et sertifiseringskurs på et av 
de sertifiserte kurssentrene (www.knx.org/knx-
partners/training-centres/list)

For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss: 

KNX Certification Department via:  
Tel: +32.2.775 85 90

Email: certification@knx.org

Kontakt / informasjon

For mer informasjon kan du også se på: 

www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/about 
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/joining

 

 

2) Gjennomføre KNX basic kurs (40 timer) 

3) Bestå den teoretiske og praktiske eksamen med 
minimum 50% av full score. 
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Den verdensomspennende STANDARDEN for bygg- og boligautomasjon
KNX Member


