
TS-gruppen er DanmarkS STørSTe lanDSDækkenDe og frivillige kæDe af el-nSTallaTører.

TS-gruppen blev etableret i 1984 og er et netværk af moderne el-installatører med stærk lokal forankring i hele 
Danmark. Vi ønsker at stille skarpt på vores indsats i hverdagen og sikre, at kunden har en engageret, målrettet og 

rådgivende lokal samarbejdspartner – nemlig det lokale TS-center. 

Fælles for vores TS-centre er én ting: Vi glæder os til, at kunderne kommer. 
Men endnu mere til, at vi har hjulpet dem så godt, at de er tilfredse og kommer igen.

En del af TS-gruppen - Danmarks stærkeste el og energi installatører

Sammen gør vi en forSkel!



Grund nr. 1

vi er landSdækkende 
- og tæt på dig uanset, hvor du er
TS-gruppen er danmarks største landsdækkende 
og frivillige kæde af el-installatører

TS-gruppen drives som et andelsselskab og ejes af over 
30 ejerledede el-installationsvirksomheder, som med over 
45 lokale TS-centre geografisk spredt over hele Danmark 
giver en landsdækkende profil. Det sikrer vores kunder 
adgang til alle vores kompetencer, uanset hvor i landet de 
efterspørges.

Gennem vores egen uddannelsesskole TS-academy 
videreuddanner vi vores ca. 600 medarbejdere og sikrer, 
at motivation, viden og kompetencer er blandt de absolut 
bedste i el-branchen – dette er vigtigt for vore over 600 
medarbejdere og ikke mindst for dig som kunde.

Vi løser dagligt en række tekniske opgaver. Men det er 
også vigtigt for os at rådgive vores kunder om deres mu-
ligheder for optimeringer af drift og energiforbrug - natur-
ligvis med fokus på økonomi, besparelser og tilbagebeta-
lingstider. 

TS-gruppen leverer en bred vifte af ydelser til såvel pri-
vate, erhvervslivet, industrien, landbruget  som det offent-
lige. Via kædesamarbejdet bruger vi hinandens viden og 
kompetencer til fordel for vores kunder og os selv.

Grund nr. 2

din Sikkerhed i hverdagen 
- nemt og trygt
indgå en lokal eller landsdækkende serviceaftale

Har du flere lokationer, giver TS-gruppen dig mulighed for 
at indgå en landsdækkende serviceaftale. Du kan også få 
en serviceaftale direkte med dit lokale TS-center.

Hvorfor skal du have en serviceaftale?
Elinstallationerne i vores bygninger bliver stadig mere 
komplekse og avancerede. Installationerne udvikles med 
lynets hast, og samtidigt stiger vores afhængighed af, at 
de altid virker korrekt og effektivt.

En forudsætning for en optimal funktion er, at elinstalla-
tionerne holdes ved lige og endnu bedre forebyggende 
serviceres med passende mellemrum. Derved bliver even-
tuelle fejl fundet og afhjulpet, inden de bliver kritiske. Det 
er ikke uden grund, at der er øget fokus på overholdelsen
af de lovpligtige installationseftersyn. I sidste ende handler 
det jo om sikring af personer og værdier.

Med en serviceaftale tilrettelægger vi en grundig servi-
ceplan eller udfører ganske enkelt de konkrete daglige 
opgaver, der dukker op. 

med vores serviceaftale, gør vi det nemt!
Du henvender dig et sted, du får central koordinering af 
opgaver i hele landet til aftalte ensrettede konditioner. 
Med vores serviceaftale er du sikret den daglige drift, 
forebyggende vedligehold og konkret rådgivning omkring 
dine muligheder for at optimere dine installationer og dit 
forbrug og derved spare penge.

Test os - Serviceaftaler en naturlig del af vores arbejde.

Uanset om det er virksomheder og sikring af driften eller i 
det private – der er mange steder, hvor serviceaftaler gør 
hverdagen nemmere.

5 stærke grunde til at vælge 
at samarbejde med TS-gruppen



Grund nr. 3

fÅ energiBeSParelSer
- der batter i budgettet og på bundlinjen
i TS-gruppen har vi ansat en fælles TS-energikonsulent, 
der er uddannet energiteknolog og har mangeårig 
erfaring med energioptimering  

Samtidig uddanner vi lokale TS-energiXperter i alle vore 
TS-centre. På den måde sikrer vi, at alle vores kunder 
altid har adgang til helt opdaterede kompetencer inden for 
energioptimering, samt mange andre områder.

mange muligheder for at spare på energien
Du kunne jo ikke fi nde på at lade vandet i badeværelset 
løbe, fordi der kommer en anden og skal vaske hænder 
lige om lidt, vel?

Vand er håndgribeligt. Du kan se, at det fosser ud af 
vandhanen.

Men i mange virksomheder hjem fosser el ud af 
ledningerne hele tiden. Lyset er tændt i tomme lokaler og 
på rungende gange. Cirkulationspumper kører i døgndrift. 
Maskiner og it-udstyr står på evig standby.

Stop el, der fosser ud af dine ledninger (og pengene, 
der forsvinder fra din konto).

TS-energiXperten gennemgår og identifi cerer alle de 
muligheder, der er for besparelser på eksempelvis:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft
• Ventilation
• Øvrige potentialer

Vi ved, at mange virksomheder kan hente en stor 
besparelse.

vi kalder det energiscreening i øjenhøjde
Vores TS-energiXperter udfører en uforpligtende 
energiscreening. Bagefter får du en enkel og 
gennemskuelig rapport. Den viser dig, hvor du kan 
spare penge – og hvor mange. Rapporten er et godt 
udgangspunkt for den dialog, vi i TS-gruppen sætter pris 
på at have med vores kunder.

Mange energirapporter er meget fl otte – og meget lange. 
De kan virke uoverskuelige, og ender ofte med slet ikke at 
blive brugt. Vores energirapport er enkel og overskuelig, så 
du får et beslutningsgrundlag, du faktisk kan bruge.

Grund nr. 4

kom i mÅl 
- med optimering af energien i dit
byggeprojekt
din TS-energiXpert kan også være din projektleder, 
hvis du vælger at gennemføre et større projekt for at 
optimere energien

Ved et bygge- eller renoveringsprojekt er det en god idé 
at tilknytte en energirådgiver i enten de indledende faser 
eller under hele forløbet. Energirådgiveren sikrer fokus på 
energioptimeringen og støtter i hele processen med viden 
og knowhow.

Vi ved desværre af erfaring, at der i mange byggeprojekter 
vælges hovsa-løsninger for at leve op til et budget. 
Men i det lange løb betyder det en dyrere løsning, fordi 
energioptimeringen ikke er tænkt ind i projektet. Det kan 
godt betale sig at holde fokus på energien, så du undgår 
beslutninger, du senere fortryder.

med vores TS-energiXpert som rådgiver 
er du sikker på:
• at alle energikrav er overholdt
• du får de bedste materialer
• du kender den nyeste teknologi
• design og placering er tilpasset bygningen
• idriftsættelsen og indreguleringen er i orden
• driftspersonalet kender løsningerne og teknologien.



Grund nr. 5

TS-STærk STandard
- vi har en høj fælles TS-standard
TS-gruppen er ikke for hvem som helst 

Vi har lovet os selv og hinanden aldrig at gå i stå eller 
nøjes med ”godt nok”. Vi arbejder for at blive endnu 
bedre. Hver dag. Det løfte holder vi medlemmerne op på, 
og vi støtter hinanden i at blive ved med at ligge i den 
absolutte top blandt danske el- installatører.

Derudover har TS-gruppen dygtige og erfarne konsulenter 
ansat, ligesom der på gruppens hovedkvarter i Hedensted 
sidder gode kræfter, som alle TS-centre kan trække på 
– til gavn for kunderne.

alle vores TS-centre testes
Vores ”TS-stærk standard” kvalitetsprogram stiller 
krav til alle TS-centre om: 

• at der udføres kvalitetskontrol på alle opgaver
• at der udføres opfølgning på kundetilfredshed på

udvalgte udførte opgaver
• at følge uddannelsesplan som sikrer et stærkt

opdateret kompetenceniveau
• at have kunden i fokus, igennem rådgivning omkring
• at udstyr, beklædning og rengøring er i top
• at skiltning og profil er i orden

En del af TS-gruppen - Danmarks stærkeste el og energi installatører
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