INSTALLATION OCH SERVICE AV
VENTILATION, VÄRME OCH KYLA
FÖR INDUSTRI OCH FASTIGHETER.

HELHETSLEVERANTÖR INOM
MODERN VENTIL ATION
FTX Teknik & Service är ett företag i framkant inom ventilationsbranschen.
Verksamheten består i huvudsak av servicearbeten på befintliga installationer och
entreprenader inom ventilation, vid både nybyggen och ombyggnationer.
SERVICE

Med intervallbaserade serviceavtal utför vi löpande
service på både egna installationer och tidigare gjorda
installationer. Det kan vara ren underhållsservice som
filterbyten och mindre injusteringar. Men även större
reparationer och byten av gamla anläggningar till nya
moderna energieffektiva system. Vi gör felsökningar på
ventilationstekniska installationer och injustering av
värme, ventilation och kyla.

ENTREPRENADER

Vi utför de flesta typer av entreprenader inom ventilation, kyla, värme och styr och regler. Både totalentreprenader och rena utförandeentreprenader. Vi har det
mesta av projektering och kalkylering inom bolaget, vilket
gör att vi kan bidra med rådgivning och fungera som bollplank i valet av systemlösningar redan tidigt i byggprocessen. Vi har inga bindande avtal med leverantörer utan
väljer alltid den bästa lösningen för varje situation.

OVK-BESIKTNING

Vi genomför behörig OVK-besiktning av ventilationssystem.
Vi kontrollerar exempelvis att systemet fungerar korrekt,
att instruktioner för hantering av systemet finns tillgängliga och att ventilationsanläggningen är ren från
föroreningar som kan spridas i fastigheten. Vi erbjuder
naturligtvis service och injusteringar i samband med
besiktningen.

Energieffektiva fläktar med EC-motorer
för nyproduktion eller utbyte i befintliga
ventilationsanläggningar.
Beräkna enkelt på vår hemsida
och hitta rätt fläkt.

» Extra snabba leveranser

• Kammarfläktar

» Tillgänglighet

• Kanalfläktar

» Support

• Modulfläktar

» Enkel installation

• Skorstensfläktar

» Energieffektiv drift

• Takfläktar

Fans4you Sweden AB, info@fans4you.se, www.fans4you.se

VÄLKOMMEN TILL
FTX TEKNIK & SERVICE AB
Företaget startades i januari 2008 och består
för närvarande av 25 medarbetare med lång
erfarenhet inom värme, ventilation, kyla, gasfilter och fastighetsteknik. Vi har kontor på
Bråvallaområdet i Norrköping.
Vi är främst verksamma inom Östergötland
med omnejd, men vi tar även uppdrag i andra
delar av landet. FTX uppdrag består i huvudsak av installation, service och underhåll av
ventilationssystem inom industri, verkstad,
offentliga lokaler och kommersiella fastigheter.
Kompetenskraven i branschen har ökat
markant de senaste åren. Att fortlöpande
vidareutbilda våra medarbetare är därför en
självklarhet för oss. Vi driver verksamheten med
egen personal i alla led, från projektering och
kalkylering till installation och service. Och
inom alla områden från montering av ventilationskanaler och vs till elinstallationer och
övervakning.
Välkommen till en av regionens ledande
ventilationsentreprenörer.
Mikael Westberg, VD.

Företagspolicy
FTX åtaganden och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och väl överensstämma med krav och
förväntningar från kunder och myndigheter. Företaget och dess medarbetare ska iaktta ett personligt
kvalitetsansvar och känna god yrkessed. Alla medarbetare ska stimuleras i sin arbetsmiljö genom utbildning och utveckling av nya arbetsmetoder. Miljöhänsyn ska beaktas i varje beslut hos medarbetaren.

Smarta, Energieffektiva Kyl & Värmemoduler
Hög driftsäkerhet med många aggregatmoduler i systemet – enkelt att utöka
systemets kapacitet – passar små installationsytor – enkelt att reparera
genom modulbyte – utbytessystem på modulerna – alltid fabriksservice

www.rydell-lembke.nu

RYDELL & LEMBKE

KYL & VÄRMETEKNIK AB

011-541 50

VÅRA TJÄNSTER
PROCESS- OCH INDUSTRIKYLA

Rätt temperatur är ofta avgörande i många industripro
cesser. Det gäller särskilt i produktionsanläggningar, men
även i kontrollrum och på kontor. Vi har lång erfarenhet
och har ett nära samarbete med våra industrikunder. Hos
exempelvis Billerud Korsnäs har vi många installationer som
vi övervakar och utför servicearbeten på.

KOMFORTKYLA / LUFTKONDITIONERING

En bra komfortkylanläggning påverkar allas arbetspres
tation positivt. Vår förmåga att arbeta effektivt och vårt
välbefinnande påverkas i högsta grad av inomhusklimatet.
Temperaturreglering för fastigheter, kontor och industrier
är därför en viktig del i vår verksamhet. Men det är inte
bara för trivseln och arbetsmiljön det är viktigt. Med en
kontrollerad temperaturreglering finns det ofta en stor
potential att spara energi.

STYR- OCH REGLERTEKNIK

I samband med installation av en klimatanläggning finns
det ofta behov av energiövervakning. Vi erbjuder vanligtvis
att gå igenom befintliga styr- och reglersystem och om det
behövs komplettera eller ersätta med nya system. Moderna
system med styr- och reglerövervakning ger stora möjligheter att optimera både inomhusklimat och driftkostnader.
Vi åtar oss gärna att med ett serviceavtal underhålla och
övervaka anläggningen/systemet.

ENERGIOPTIMERING – FTX

Med stigande energikostnader lönar det sig att investera
i energioptimerade system. Inte sällan kan vi, i samband
med installation av ett komplett från- och tilluftssystem med
värmeväxling (ftx), återvinna upp till 85 procent av värmen
som finns i luften genom att den utgående luftens värme
återförs till den inkommande. Det blir en märkbar kostnadsminskning om fastigheten är stor och kräver mycket energi.

FASTIGHETSTEKNISK DRIFT

Vi erbjuder teknisk drift av fastigheter, med fokus på energi
besparing. Vår erfarenhet av styr- och reglersystem för
värme, kyla och ventilation gör att vi kan övervaka värmeoch energiförbrukning löpande och både sänka fastighetens
driftkostnader och öka kvaliteten i fastigheten. Vi ansvarar
exempelvis för den tekniska driften av Ingelsta Shopping.

EL

Vi gör alla elarbeten i samband med våra ventilations
installationer med egen personal, vilket innebär att vi kan
garantera att elförsörjningen av våra system fungerar som
den ska. Genom vår kompetenta elavdelning erbjuder vi
även tjänster som installationer, servicearbeten, kraft och
belysning, revisionsbesiktningar med mera.

VS

Vår vs-avdelning erbjuder felavhjälpning, mindre entreprenader och ombyggnader, i första hand för industrier,
fastighetsägare och byggföretag.

FÖRSTA LINJENS FÖRSVAR
MOT KORROSION
Korrosion kan orsaka förödelse i din verksamhet genom
att förstöra känslig elektronisk utrustning. I många fall
har ändrade atmosfäriska förhållanden en förödande
effekt på utrustningens funktion. Svår korrosion kan
resultera i förlängda driftstopp, kostsamma förseningar
och produktionsfel. Okontrollerad korrosion kan orsaka
permanenta skador på värdefull utrustning.
Marknaden för gasfiltrering har sedan 1980-talet ökat
i de flesta länder beroende på att mängden utsläpp i
luften ökat samtidigt som elektroniken blivit mindre och
mer känslig för aggressiva gaser.

Några exempel där våra system med filtermedia effektivt
filtrerar bort lukter och aggressiva gaser.
•

Inom pappersindustrin bildas aggressiva gaser i den egna
processen. Dessa gaser skapar korrosion på de ädelmetaller
som är installerade i ställverk, korskopplingsrum, driftrum och
datahallar med mera.

•

Flygplatser blir utsatta för flygplansavgaser och tillsammans
med fuktig luft bildas aggressiva gaser som ger korrosion
på elektronikutrustning i trafikledningscentraler, flygledartorn
och datahallar.

•

Inkommande avloppssystem till våra reningsverk innehåller
aggressiva gaser som är skadliga för elektroniken i styr
utrustningar samt odörer för boende i närområdet.

•

I badhus med klorrening angrips installationer och utrustning
av såväl rost som frätskador och vid eventuellt läckage av klor
finns även risk för personskador.

•

Museer behöver gasfiltrerad luft för att skydda känsliga
föremål.

•

Kommuner har problem med fordonsavgaser
på tungt trafikerade gator.

Mätverktyget OnGuard används
för kontinuerlig mätning och
rapportering av föroreningsnivåer
i känsliga miljöer som kontrollrum
och kopplingsrum.

PH ELKONSULT – en del av FTX
PH Elkonsult är ett systerbolag till FTX. Här arbetar
Jonny Johansson som besiktningsingenjör och utför
elrevisionsbesiktningar.

Kreativa problemlösare för
oss som förvaltar många olika
typer av fastigheter.
Vi har samarbetat med FTX i cirka nio år. De hjälper
oss med det mesta inom ventilation, värme, kyla och
styr och regler. Det kan röra sig om allt från OVKbesiktningar till större installationer av kompletta
system. Vi har dessutom serviceavtal med FTX.
Som den största kommersiella fastighetsägaren i
Norrköping äger och förvaltar vi många fastigheter,
allt från kontor och lager till industri och butiker. FTX
är väldigt kreativa och hittar kostnadseffektiva
lösningar på våra problem, och inte minst är de
väldigt tillgängliga och kan snabbt lösa våra akuta
problem, dag som natt.
Theresa Schatzl och Stefan Jönsson,
Klövern Fastigheter Norrköping

Teknisk fastighetsdrift och
problemlösning av högsta klass.
Personligen har jag samarbetat med FTX i sju år,
men redan innan jag började på centrumledningen
i Ingelsta Shopping ansvarade FTX för driften av
fastigheten.
FTX ansvarar för alla delar av driften, från värme,
kyla, ventilation och el, till ombyggnationer och
annan service hos våra hyresgäster. Och de gör det
kunnigt, friktionsfritt och med en positiv inställning.
Det sista är något av det viktigaste för oss. Våra
samarbetspartners representerar oss och det är
viktigt att de har förmågan att skapa goda relationer med våra kunder.
I min bok är FTX en perfekt samarbetspartner och
vi har ett hundraprocentigt förtroende för dem.
Petra Sjöstrand Kvick, Ingelsta Shopping

Välkommen till Easycount Sweden AB
Easycount Sweden är en digital fullservicebyrå inom revision,
redovisning och rådgivning. Vi kan hjälpa dig och ditt företag
med bland annat redovisning, revision, skatt, lön, bokslut, konkret
rådgivning, HR-frågor samt GDPR. Vi är engagerade, har hög

- Skillnaden syns på sista raden

kompetens samt är personliga i våra relationer.
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FRÅN VENTILATION, VÄRME
OCH KYLA TILL ENERGI OCH
SERVICE
FTX utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska
installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler.
Vi installerar ventilationssystem för alla typer av fastigheter,
exempelvis industrifastigheter, arbetsplatser och skolor. Vi åtar
oss de flesta typer av entreprenader, ombyggnationer och servicearbeten. Vi genomför OVK-besiktningar och gör efterjusteringar när
det behövs. Vi installerar även specialfilter för gasfiltrering mot
korrosion av elektronik inom industrin. Och vi gör det med den
modernaste tekniken.
Att vi kan göra allt det här beror på våra omkring 25 medarbetare, alla
med djupa kunskaper inom våra olika områden. Vi har även en egen
enhet för el och kraft som genomför alla typer av elservice samt
revisionsbesiktning.
Vi har intervallstyrda serviceavtal med flera stora
industriföretag och fastighetsbolag i regionen.
Välkommen till en av regionens ledande entreprenörer inom
ventilation, klimatsystem, el, vs och energieffektivisering.

www.ftxab.se
Hangargatan 25 | 602 09 Norrköping | 011-400 90 40 | info@ftxab.se

