
Intelligente løsninger
– levering, installering og servicering  

af intelligent bygningsautomatik



Vores opgave er at levere  
den bedste løsning

Jysk CTS A/S er grundlagt på viden, kompetencer og passion for intelligent
bygningsautomatik, og vi rådgiver både ingeniører og bygherrer om de bedste 
løsninger, som sikrer en stabil og optimal økonomisk drift fremadrettet. 
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Kvalitet og pålidelighed i både samarbejdet og  
løsningerne er vores kendetegn. 

Vi har løst opgaver for nogle af de mest  
krævende produktionsvirksomheder, store  
kontorbygninger med zoneopdelte og åbne  
landskaber samt medicinal-industrien, som  
har særlige krav til såvel stabile temperaturer 
som høj hygiejne.
 
I Europa er vi en af de førende leverandører inden 
for intelligent bygningsautomatik, og vi leverer 
nogle af de mest effektive og komplicerede løsninger, 
som findes – selv om vi primært udfører opgaverne 
i Danmark, har vi været kåret som Europas mest 
innovative leverandør af Honeywells CentraLine 
løsninger, og vi har to gange modtaget Børsens 
Gazelle-pris. 

Hvis du kan beskrive funktionen, kan vi program-
mere den. Så enkelt plejer vi at formulere de 
løsninger, vi kan levere. Dit behov for at kontrol-
lere din bygnings indeklima, energiforbrug og 
miljøbelastning er vores motivation for hele tiden 
at udvikle bedre løsninger.
  
Jysk CTS blev grundlagt i 2003 og er siden vokset 
fra 2 til 35 medarbejdere fordelt på fire afdelinger 
– og vi har alle den samme passionerede tilgang 
til at udfordre og udvikle CTS-løsninger, så vi hele 
tiden bliver bedre. 



Spar penge, energi  
og tilgodese miljøet

Enkel betjening

I mange af de bygninger, hvor vi installerer CTS,
bruger vi Honeywells CentraLine produkter. 
Ikke mindst de nye enheder som Hawk og Arena 
AX, har gjort det muligt for os at få endnu flere 
forskellige systemer til at udveksle data.

Det giver os mulighed for at designe bedre
løsninger, der giver dig en lettere betjening med
et overskueligt webinterface med realistiske
grafiske billeder af anlægget.
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Arkitem
a Architects

Vi arbejder sammen med en bred skare af partnere inden for bygningsindustrien 
og facility managers. Fælles for os alle er et ønske om at tilbyde rentable løsninger 
både i forbindelse med etablering og drift. Løsninger som kombinerer et optimalt 
indeklima med et minimalt energiforbrug. 

Vi kommer ikke udenom, at der er driftsomkost-
ninger ved alle bygninger. Men der er forskel på, 
hvor store de er. Hos Jysk CTS A/S har vi udviklet 
unikke software-løsninger, som gør det nemt  
og overskueligt at forstå og betjene de anlæg, 
 vi leverer, samtidig med at de har mark                   
edets absolut bedste performance. 

Vores mål er at øge komforten og lette driften af 
din bygning. Det er muligt, da vi har et indgående 
kendskab til programmering af dit CTS-anlæg,  
som styrer varme, køl, lys og ventilation. 
  

Tester 40 dage efter aflevering
CTS-anlæg bliver påvirket af mange ydre faktorer 
– ikke mindst af menneskerne og aktiviteterne 
i bygningen. Derfor kan det være nødvendigt 
med finjusteringer af anlægget, når bygningen 
tages i brug. Hos Jysk CTS A/S sætter vi en ære 
i, at anlæggene ikke alene er dimensionerede og 
programmerede korrekt, men at de også fungerer 
korrekt efterfølgende.  

Derfor har vi indført en 40 dages test. I de første 
40 dage efter afleveringen overvåger vi anlæg-
gene og optimerer driften, så du opnår den bedst 
mulige ydeevne.   



Det siger vores kunder
Hos Jysk CTS sætter vi en ære i at yde en god service til alle vores samarbejds-
partnere, uanset om det er bygherrer, entreprenører, leverandører eller facility 
managers. Vi har flere hundrede tilfredse kunder – her kan du se et lille udpluk 
af de erfaringer, som andre har gjort sig med Jysk CTS.  

En god løsning ser ikke bare godt ud på papiret – den performer også hver dag 
året rundt. Vores kunder og samarbejdspartnere er tilfredse med vores sam-
arbejde, fordi de får markedets bedste løsning bakket op af markedets bedste 
service. 

Service døgnet rundt
Danmarks nok mest berømte og legendariske hotel, d’Angleterre, 
har behov for at kunne komme i kontakt med en tekniker døgnet 
rundt, året rundt. Teknisk direktør Jan Brink-Pedersen har derfor 
valgt at tegne en servicekontrakt med Jysk CTS.

- Det var i forbindelse med renoveringen for fire år siden, at jeg  
stiftede bekendtskab med Jysk CTS, som havde CTS-entreprisen. 
Efterfølgende arbejdede vi løst sammen et par år. Jeg fik så gode  
erfaringer, at jeg besluttede mig for at knytte dem tættere til  
hotellet med en fast aftale. Det betyder også, at vi kan forebygge 
nogle af de udfordringer, der ellers kan komme.  

- Jysk CTS har bevist, at de kan håndtere og levere den service,  
jeg har brug for. De gæster, som vælger at bo på d’Angleterre,  
har høje forventninger, og det skal vi leve op til hver dag. Den aftale, 
jeg har med Jysk CTS, giver mulighed for, at vi kan kontakte Jysk CTS 
døgnet rundt, hvis vi får behov for deres assistance. 

- Det er vigtigt for mig, at jeg altid kan få kontakt med en tekniker, 
som kan løse de problemer, der måtte opstå, og at jeg har en god 
relation og kemi. Eksempelvis får jeg en mail, når min faste kontakt 
holder ferie, så jeg ved, hvem vi kan kontakte i stedet i den periode. 
Den service er vigtig.
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I forbindelse med opførelsen af Innovest i Skjern har Jysk CTS haft CTS-entreprisen under  
hovedentreprenør Hansen & Larsen A/S. Byggeriet blev ledet af projektleder Freddie Hage  
fra Hansen & Larsen. 

- Jeg har oplevet Jysk CTS som yderst professionel. Alle aftaler og tidsplaner er blevet overholdt. 
Her er det også værd at nævne, at jeg ikke har fået nogen uventede ekstraregninger efter afleveringen. 
De priser, vi har fået oplyst har holdt hele vejen. Deres folk er meget kompetente, og hvis der skulle  
tages stilling til noget, som lå udover deres felt, var Ken Hansen til rådighed og kunne træffe en hurtig 
beslutning. Det letter min hverdag, da det kan få tidsplanen på et byggeri til at skride, hvis der ikke  
er nogen, som kan træffe en beslutning. 

- Bygningen køles delvist af vand fra Ringkøbing Skjern Forsyning. Det er en helt ny løsning, som jeg ikke 
har hørt om andre steder. Løsningen er interessant, da den stort set ikke bruger energi og dermed ikke 
belaster miljøet, men det krævede en del styring, som Jysk CTS var med til at rådgive om. 

- Jeg har følt mig tryg ved deres arbejde hele vejen igennem, og jeg arbejder meget gerne sammen med 
Jysk CTS igen.

Yderst professionel

Johnson Controls Denmark leverer varme- og køleanlæg til 
industrivirksomheder. I forbindelse med at Lynddahl Plast 
i Ribe fik energirenoveret deres produktionshaller leverede 
Johnson Controls Køleteknik varmepumpe-anlæggene, 
mens Jysk CTS leverede styringen. Svend Juul Madsen var 
Johnson Controls Køletekniks projektingeniør på opgaven.  

- Vi havde et fint samarbejde. I forbindelse med sådan en 
levering er der altid nogle udfordringer, som opstår undervejs, 
men Jysk CTS havde både de tekniske kompetencer og viljen til 
at få dem løst hurtigt, så anlægget kunne sættes i drift. 

- De har teknisk gode løsninger, er opdaterede på de teknologiske 
muligheder og kan magte opgaven. Deres kompetencer ligger
 absolut i den høje ende af dem, vi ellers har arbejdet sammen med. 

- På opgaven hos Lynddahl Plast havde vi ingen indflydelse på, 
hvem vi skulle arbejde sammen med, da opgaven havde været 
i licitation, men samarbejdet fungerede så godt, at vi har valgt 
at bruge dem igen, som underentreprenør på Hjørring Sygehus, 
hvor vi har entreprisen. 

Teknisk dygtige
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Service giver stabil drift

Uanset om du er ansvarlig for driften af en stor eller lille erhvervsbygning, er 
oppetiden afgørende for, om du får det optimale ud af dit CTS-anlæg. Vi har en 
afdeling dedikeret til at servicere vores kunder samt vedligeholde og drifte CTS 
anlæg. 

lere mere moderne programmer og standarder på 
anlægget, og i andre tilfælde kan der være tale om 
mindre investeringer, som hurtigt tjenes hjem på 
driften. 

Jysk CTS er certificeret Honeywell partner og 
har specialiseret sig i anvendelsen af CentraLine 
produkter. Men vi servicerer anlæg af alle fabrika-
ter – og vi er i øvrigt også branchens bedste til at 
integrere komponenter fra forskellige anlæg med  
CentraLines hovedcentre, hvad enten det er 
Hawks eller AX Arena. Derfor behøver du ikke 
at udskifte hele dit anlæg for at få glæde af  
alle fordelene med et webbaseret hovedcenter 
på dit anlæg.     
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Ønsker du at få Jysk CTS til at servicere dit anlæg, 
begynder vi samarbejdet med en gennemgang 
af dit anlæg samt en afklaring af dine ønsker og 
forventninger, hvorefter vi sammensætter en 
servicekontrakt, som passer til dit behov. 

Nogle af vores kunder tåler ikke selv korte afbryd- 
elser i driften af anlægget, og vi servicerer derfor 
24/7 i de tilfælde, der er behov for det. 

Løbende service betyder også 
løbende optimering
Når du har Jysk CTS som servicepartner på dit 
CTS-anlæg, får du ikke bare efterset og vedlige-
holdt anlægget – vi optimerer det også løbende. 

Jysk CTS er en af branchens mest innovative og 
udviklende udbydere, og det giver dig adgang til 
den nyeste viden og rådgivning. I nogle tilfælde 
kan vi optimere eksisterende anlæg ved at instal-



Serviceaftale sikrer akuthjælp

Er du servicekunde, kan vi hjælpe dig med dine anlægsfejl og holde dit anlæg i 
topform. Vi kender dit anlæg og får hurtigt et overblik over mulige fejlkilder,  
så uanset om fejlen kræver en tekniker på stedet, eller vi kan løse det via web- 
opkobling, så er du hurtigt tilbage i stabil drift. 

Når du har en serviceaftale hos Jysk CTS, kommer du foran i køen, når du har 
brug for akuthjælp.  

I stedet for at have en server stående lokalt 
med jeres hovedcenter, er der flere og flere som 
vælger at få hovedcentret opbevaret i skyen på  
en ekstern server. Det giver både driftsmæssige 
og økonomiske fordele. 

Når du vælger at lade Jysk CTS hoste jeres  
hovedcenter, slipper du samtidig for ansvaret  
med at opdatere og vedligeholde serveren.  

Den hosting-løsning, Jysk CTS leverer, bliver over- 
våget 24/7, og der tages løbende backup af alle 
data, så det er muligt at genskabe data efter behov.   

Jysk CTS tilbyder som de første i Danmark at hoste 
jeres AX Arena via en https-forbindelse.

Kontakt Kim Devantier på telefon 41 78 79 90 
eller e-mail service@jysk-cts.dk og hør mere 
om Danmarks mest sikre hosting. 

Danmarks mest sikre 
hosting-løsning
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Få en god serviceaftale nu
Kim Devantier er servicechef hos Jysk CTS  
– er du interesseret i at høre mere om de  
fordele, du får med en serviceaftale hos 
Jysk CTS, så aftal et møde med Kim, hvor 
I gennemgår dit anlæg og dine behov. 

Ring på telefon 41 78 79 90 eller skriv 
på service@jysk-cts.dk, så er du allerede  
godt på vej til en bedre drift af din bygning. 



Jysk CTS A/S
Tlf.: 75 54 12 00

E-mail: info@jysk-cts.dk

Kolding
Albuen 22

6000 Kolding

Esbjerg
Snedkervej 14
6710 Esbjerg V

Aarhus
Åbogade 15

8200 Aarhus N

Karlslunde
Rørgangen 12

2690 Karlslunde

Jysk CTS er Danmarks mest servicemindede og innovative leverandør  
af intelligent bygningsautomatik og CTS. Vi løser gerne entrepriser, 
underentrepriser, service og rådgivningsopgaver inden for vores fag 
og samarbejder med såvel bygherrer som hovedentreprenører, rådgivere 
og det efterfølgende driftspersonale. 

 Kontakt os og få mere at vide om, 
 hvad vi kan gøre for økonomien, 
 komforten og miljøet i dine bygninger. 

 Vi glæder os til samarbejdet. 

 
 Ken Hansen 
 Adm. direktør

Kvalitet og pålidelighed  
i hele Danmark 


