Jak se stát
KNX Partnerem

Tím, že sestáváte Partnery KNX, tedy certifikovanými
elektroinstalatéry KNX, dostáváte se společně s vašimi
firmami do centra pozornosti, jste uvedeni na
celosvětových internetových stránkách navštěvovaných
měsíčně tisícovkami návštěvníků!
Takováto inzerce otevírá dveře pro řadu případů ve vašem
podnikání. Jako Partneři KNX získáváte také přístup
k propagačním materiálům. Mimo to jste na vyšší úrovni,
než necertifikovaní kolegové montéři.
Stáváte se součástí celosvětové komunity s přibližně
60000 Partnery KNX.

Každý druhý rok se koná soutěž KNX Award pro
vyhodnocení celosvětově nejlepších KNX projektů řízení
domů a budov, které jsou inovativní a zajišťující
technický pokrok. Jedná se o jedinečnou příležitost k
účasti v soutěži, která ukazuje KNX světu svoje knowhow a svůj nejlepší vytvořený projekt!

www.knx.org/knx-en/knx-awards

Chcete-li se stát certifikovaným KNX Partnerem, postupujte
podle následujícího:
1) Musíte se zaregistrovat k účasti na oficiálním
základním kurzu KNX v jednom z certifikovaných
školicích center KNX
www.knx.org/knx-en/community/trainingcentres/list/

1) Přejděte na https://my.knx.org a zvolte "Přihlásit
se". Jste-li již zákazníkem, vložte KNX přihlašovací
jméno a heslo. Jste-li novým zákazníkem, zvolte
"Zaregistrovat se" a vyplňte všechna požadovaná
pole.
2) Přihlaste se na svůj účet MyKNX
(https://my.knx.org)
3) Klikněte na "Můj účet" a přejděte na "Moje
aplikace".
4) Vyberte "Přihlásit se na certifikační kurs KNX"
5) Vyberte požadovaný kurs / školicí centrum a
potvrďte poplatek

2)
3)

Zúčastnit se základního kursu (30 hodin)
Zvládnout teoretickou i praktickou zkoušku
na konci kursu s minimálně 50%
úspěšností.

Po potvrzení vaší žádosti školicím centrem obdržíte
poukaz na ETS Lite (v hodnotě 140 €). Po absolvování
teoretické i praktické zkoušky s minimálně 50%
úspěšností, KNX Asociace vám předává k dispozici na
MyKNX:
• Certifikát KNX Partner a logo KNX Partner
• poukaz na dodatečnou slevu 185 € na upgrade z vaší
licence ETS Lite na ETS Professional. Budete rovněž
uvedeni v mezinárodní partnerské databázi, která je k
dispozici na www.knx.org (požadujete-li zveřejnění).

www.knxcz.cz

www.knx.org/cz

