
BA Systems ApS

Anno 2016



• Historien
• Produktområder
• Installationstyper 
• Kompetencer
• BA Systems anno 2016

• Produkter

• Reference liste

BA Systems, historien



• BA Systems ApS er 100 % danskejet og har rødder tilbage til 1991, hvor firmaet blev 
etableret som et softwarehus af Jørn Albrektsen & Kenn Roland Nielsen.

• Fra 1996 blev fokusen rettet mod CTS/BMS systemer og siden har firmaet beskæftiget 
sig med både software og hardware komponenter.

• Hovedkontoret er i Helsinge og software udviklingen forgår i Hørsholm.

• Al udvikling, samling, kvalitetskontrol forgår i Helsinge.

• BA Systems ApS består af; 

• Jørn Albrektsen, ejer og CEO 
• Kenn Roland, ejer og CTO
• Michael Noer-Hvarre, ejer og VP Sales & Marketing
• Steffen Andreasen, Supporter/tekniker

• 2-4 eksterne konsulenter tilknyttet

BA Systems, historien



BA Systems tilbyder følgende

• Palette af kundetilpasset bygningsautomatik

• Intelligente understationer og programmeringsværktøjer hertil

• SCADA systemer

• HTML5  web service

• 5. generations platform

• 2. gereration software 

Produktområde



Produkterne henvender sig til CTS & BMS firmaer, og er skalerbare fra små installationer 
til store bygningskomplekser.

Installationstyper, 

• Varme

• Ventilation

• Køl

• Overvågning

• Energimåling, visualisering og logning af data

• Standalone anlæg

• Alle komponenter er open source 

Installations områder



BA Systems kan tilbyde en bred vifte af kompetencer, 

• God og kompetent rådgivning

• Kundetilpassede produktløsninger med en høj kvalitet og en kort time-to-market

• 21 års erfaring som sikrer den rigtige løsning for kunden vælges

• Hurtig servicefunktion og support

• Fleksible ydelser og produkter

• Vidensoverførsel samt træning og uddannelse af kundens medarbejdere

Kompetancer



BA Systems produkter har indtil januar 2015 været kendt under Clorius Controls brand. Produkterne ISC 2100 
& Innova 914S/929S har båret Clorius Controls navn, men er udviklet og produceret af BA Systems ApS.

Pr. 1. februar 2015 har dette ændret sig markant og BA Systems har været igennem en forandringsproces for at 
styrke firmaet og skabe kendskab til produkterne på marked. 

BA Systems har indgået aftale med 2 systemhuse, samt TS-Gruppen. Vores systemhuse arbejder målrettet efter 
CTS & BMS projekter og vil være vores service partner på alle vores produkter. 

• Unic Automatik, Solbjerg, 8 service teknikere, herfra 3 på sjælland.
• Pro Bygningsautomatik, Rødovre, 6 teknikere fordelt på sjælland.
• TS-Gruppen er en landsdækkende installationsforretning bestående af 45 el-installatørere i hele 

Danmark. 

Øvrige samarbejdspartnere
• JH Automatik
• Caverion
• GK Danmark

BA Systems anno 2016



BA Systems har i dag en bred produktpalette som dækker bredt på CTS/BMS marked. Vi 
kan dække de fleste behov inden for kontor, boliger, industri, produktion, storcentre.

Produkter

• BAS 920
• BAS 822 (kommer i 2016)
• BAS Websrv 
• BAS 918S/929S
• BAS LON/BAS KNX
• BAS Web
• BAS OPC
• BAS Display 10,2”
• BAS Building Server
• SCADA system

Produktsortiment



BAS 920 

BAS 920 AI

BAS 920 DI

BAS 920 AO 

BAS 920 DO

BAS 920 COMM

BAS 920 EXT

BAS 920 KNX

BAS 920 LON

BAS 920 DIOM

BAS 920 familen 



BAS 918S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til 
mindre samt medium størrelse installationer. BAS 918S/929S er velegnede
til at styre varme, ventilation, air-conditioning, gulvvarme, varmeveklsere og mange andre 
styringstyper

BAS 918S/929S indeholder alle nødvendige elementer der muliggør kontrol og 
overvågning, dette inkluderer PID styringer, trendkurve data opsamling, timere,
alarmbehandling etc.

BAS 918S indeholder 20 I/O kanaler hvor BAS929S har 29 I/O kanaler. Alle kontrollere 
fra BAS Series kan læse og skrive data fra andre BAS Series kontrollere

BAS 918S/ 929S



BAS 920 har mange kommunikations muligheder:

• Via netværket
• SCADA systemet
• BAS Display
• BAS Tool

BAS 920 kan kommunikere via flere kommunikationskanaler på samme tidspunkt, og et 
vilkårligt antal data kan hentes og bringes fra andre BAS Series understationer. 
BAS 920 kan aflæse M-Bus data og kan også læse/skrive ModBus data fra fremmede 
ModBus enheder. Desuden kan BAS 920 optræde som ModBus slave. 

BAS SCADA
Via SCADA systemet kan alle data, både beregnede og I/O data, præsenteres som et 
symbol, med eller uden tekster i farvegrafik. Data kan hentes og evt. Ændres for
BAS series kontrolleres, desuden kan BAC net protokollen og OPC benyttes. 

BAS Tool
BAS Tool programmet kan ud over at benyttes til opsætning samt programmering af 
BAS 920 også benyttes til at aflæse data. Kan kommunikere via RS232/RS485/USB eller 
Ethernet. 

BAS Kommunikation 



SCADA platform

• Internetbaseret styring

• Styring af varmecentral

• Ventilation

• Lys

• Det tekniske anlæg i detaljer

• Fjernstyring af varmekurve 
og anlægsoptimering

• Kommunikation med andre 
systemer (dataudveksling)

BAS SCADA



Integreret visualiseringsplatform

• Samarbejde med eviShine´s  
visualiseringsplatform

• Opsamling og levering af data til 
visualisering

• Database analyse ”Big Data” motor –viser    
tendenser og giver vejledning

• Ejendomsoverblik & analyse af 
bygningsportefølje med alarmer og klarhed

• Data fra mange kilder & intelligente 
rapporter

Visualiseringssoftware



21 år på marked sætter sine spor!

• Boligselskaber

• Kommuner 

• Fjernvarmeværker

• Forsvaret

• Statoil

• Datea, Dades 

• Rusland, Italien, Serbien, Tyskland

Reference liste

.

.

.


