
 Klimat och värmestyrning från JEFF Electronics  
– underlättar vardagen för er och er organisation 

CC KYRKA®



HJÄLP DIN PERSONAL  
FÅ MER TID ÖVER
CC Kyrka är en helhetslösning som förenklar 
vardagen för dig och din personal. Via vår 
webblösning eller smartphone kan du enkelt 
boka kyrkan och reglera värmen. 

Du kan låsa dörrarna med bara ett knapp
tryck och starta klockringningen även när  
du inte är på plats. Ökad tillgänglighet leder 
till minskat bilåkande, vilket alla vinner på. 

SPARA ENERGI OCH MILJÖ  
FÖR ATT NÅ DINA KLIMATMÅL 
CC Kyrka är ett verktyg som hjälper er att  
minimera er energianvändning och era 
koldioxidutsläpp. Vår webbövervakning  
visar er lätt hur ett ändrat beteende och  
användande kan spara energi. Tänk på att  
en grads sänkning av temperatur kan ge  
5 % i energibesparing. 

LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT  
BEVARA KULTURARVET 
Att hålla luftfuktigheten på rätt nivå är 
väsent ligt för bevarandet av kyrkans kultur
skatter. Det minimerar även behovet av 
framtida renoveringar. CC Kyrka hjälper dig att 
tryggt och säkert hantera fuktnivåerna och 
ha kontroll på hela kyrkans klimat, allt från 
kyrksal och sakristia till kryp grund och orgel.



 

Värme  
och trygghet  
för alla
Över 1700 användare använder idag klimatstyrning från oss på  

JEFF Electronics och vi hör dagligen om betydelsen det har för  

deras organisationer. 

Med tillgång till sin kyrka i mobilen och webben upplever våra kunder  

att man har mer tid över1 för kärnverksamheten samtidigt som man  

slipper oroa sig för framtida skador på kyrkans interiör2. CC Kyrka gör 

också stora betydande insatser för er driftsekonomi3 och för vår miljö4. 

Vi vet att moderna styrsystem som CC Kyrka kommer bli allt viktigare  

för Svenska kyrkan och är stolta över att tillsammans med våra för

samlingar verka för en bättre miljö och bevara kulturarvet för  

kommande generationer. 

1  En församling som har 15 km till sin landsortskyrka och kan undvika en resa per vecka för start av värme, låsa upp 
dörrar, starta klockringning mm. sparar ca 20 000 kr per år och kyrka. Dessutom sparar den minskade bilkörningen 
kring 0,3 ton CO2.  

2  Genom att med CC Kyrka säkerställa att inte klimatet blir för torrt eller fuktigt och dessutom stabil över året  
minimeras framtida renoveringar för klimatrelaterade skador. 

3  Med intermittent uppvärmning kan en församling spara upp till 50% av sina uppvärmningskostnader.

4  En medelstor eluppvärmd landsortskyrka sparar årligen i genomsnitt 1,25 ton CO2 för minskat uppvärmningsbehov.

Våra system finns i över 700 kyrkor i Sverige och Norge 
Under våra 14 år som leverantör till Svenska kyrkan så har vi lärt oss att ett  
klimatstyrsystem aldrig får sluta att utvecklas och hur viktigt det är att vi som  
ansvarsfull leverantör finns tillgänglig som stöd i de utmaningar som församlingar  
i förändring möter.



 CC KYRKA®

ETT KOMPLETT SYSTEM
CC Kyrka är samlingsnamnet för vårt koncept för 
sparande och bevarande i era byggnader. Systemet 
är en helhetslösning och paketeringen har utvecklats 
under åren för att ge er lägsta helhetskostnad för ert 
styrsystem, även efter att installationen är klar.

Att installera ett modernt styrsystem till sin kyrko
byggnad är bland de mest kostnadseffektiva investe
ringar en församling kan göra. Men det är också en  
utmaning att redan nu veta vad man har för behov i  
framtiden. Detta har vi lärt oss och tagit fasta på i 
CC Kyrka. 

KLOCKRINGNING OCH LÅSSTYRNING

Med CC Kyrka kan du alltid komplettera anläggningen 
senare om ni gör en ombyggnad av värmesystemet eller 
ser behov för tidsbesparande funktioner som klock
ringning, styrning av lås och belysning, mm. Med dessa 
funktioner sparas både tid och resor åt er organisation 
samtidigt mår miljön bra av minskat bilåkande.  

ÖVERVAKA NÄRLIGGANDE BYGGNADER

En kyrka som har CC Kyrka installerat kan ge er extra 
trygghet genom att övervaka och skicka larm från  
intilliggande byggnader såsom församlingshem, bisätt
ningslokaler och kistkylar.

EXPERTER PÅ ALLA VÄRMEKÄLLOR

JEFF Electronics har över 40 års erfarenhet från styrning 
av vattenburna värmesystem, en kunskap vi burit med 
oss in i CC Kyrka. 

Programvaran har stöd för alla typer av värmesystem.

Upp till 50%  
minskade   
energikostnader 

Kort återbetalningstid och starten  
på ett modernt fastighetsförvaltande  
i historisk miljö.

KLIMATKONTROLL
• Styrning av relativ luftfuktighet (RH) genom  

justering av värme eller med avfuktning.

EKONOMI
• Intermittent uppvärmning, endast varmt när det 

behövs och där det behövs.

• Smart effektvakt, ekonomiladdning av ackumu
latortank m.m.

SJÄLVLÄRANDE SYSTEM 
• Lär sig byggnadens värmeegenskaper och anpassar 

sig för att ge optimal uppvärmningstid.

ALLA TYPER AV VÄRMEKÄLLOR 
• Ansluts till er befintliga värmekälla som direkt

verkande el, värmepump, olja, fjärrvärme, gas,  
pellets etc. och även i kombination med varandra.

KALENDERBOKNING
• Inbyggd kalenderbokning samt integrerat  

med Agrando, Eniac, LJ system, Soft IT etc.

ENERGIMÄTNING MED HISTORIK
• Energiuppföljning dag, vecka månad och år.

• Datainsamling från trådbundna alternativt tråd 
lösa givare. Insamlad data sparas i minst 10 år.

STYR KLOCKOR, LÅS OCH BELYSNING
• Kalenderstyrning och direktaktivering via mobil  

och webb.

ÖPPET KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL
• Kommunikation via Modbus 
• BacNet kommunikation tillgängliga vid förfrågan

LARMFÖRMEDLING
• Larm via SMS och mail.



Upp till 50%  
minskade   
energikostnader 

ARBETA DÄR DU ÄR
Via mobilappen kan hela organisationen  
se vad som händer i kyrkan:

•  Övervaka klimat i realtid

•  Se kommande bokningar

• Boka värme

• Öppna lås

• Styra klockringning

• Starta belysning

Via webben får du tillgång till allt du  
gör via appen. Du får även tillgång till:

•  Enkel eller avancerad drifts optimering

•  Ställa in och optimera para metrar

•  Se standardgrafer för varje zon

• Analysera energidata

•  Analysera historiska klimatdata

• Exportera klimatdata

•  Se larm och händelsehistorik

• Analysera och felsöka

Styr klock- ringningen 
hemifrån!



KOPPLING TILL EXTERNA  
BOKNINGSSYSTEM
Med integration mot något av de administrativa verktyg som används inom  
Svenska kyrkans församlingar så tas bekymmersfritt onödiga mellanhänder  
bort och er personal får mer tid över till annat.

CC Kyrka kan integreras med de bokningar som görs i församlingens/pastoratets  
bokningssystem. Detta innebär att när kanslipersonalen bokar lokaler och övriga  
funktioner som skall delta vid en förrättning så sker värmebokning automatiskt.  
På så sätt behöver fastighetspersonalen inte tänka på eventuella ändringar i  
bokningar, utan kan fokusera på annat. 

För god funktion på värmesystemet i byggnader med inter
mittent uppvärmning bör man ha en överkapacitet kring 
30% av installerad effekt. Dessutom måste värmesystemet 
dimensioneras för att klara värmebehovet under hela året.  

Detta innebär att man under varmare dagar på året har 
överkapacitet i värmesystemet vilket betyder att effekt och 
strömuttaget inte blir onödigt högt. Eftersom högsta för
brukningen under månaden eller kvartalet avgör kostna
den kan detta bli väldigt dyrt.

VERKTYG FÖR OPTIMERAD DRIFT

Med goda styrningsmöjligheter kan onödiga effekttoppar 
minimeras och därför finns i CC Kyrka både funktionalitet 
för optimering av effektuttag och strömvakt.

OLIKA FUNKTIONER FÖR OLIKA FOKUS

De inbyggda funktionerna kan dels begränsa maximal  
tillåten effekt eller ström men kan även optimera effekt
topparna baserat på önskad uppvärmningshastighet. 
Något som hjälper er spara pengar utan att göra avkall  
på bevarandet. 

EFFEKT OCH STRÖMSTYRNING
Beroende på elavtal så utgör effekt och strömtaxa allt oftare en betydande del av 
uppvärmningskostnaden. Bara fokus på energiförbrukningen räcker alltså inte alltid 
för att optimera sina uppvärmningskostnader. 

CC Kyrkas funktioner för effekt och strömkontroll är därför ett viktigt verktyg för  
att minimera sina driftskostnader.
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Med ström och effektoptimeringsfunktionerna i CC Kyrka 
så kan alla delar av elkostnaden optimeras så att lägsta 
totalkostnad uppnås. 

*Diagrammet visar beräknat utfall med manuellt styrd 
intermittent uppvärmning jämfört med styrning med CC 
Kyrka för en medelstor kyrka som används 2–3 ggr/vecka.



STYRSYSTEM I KONTINUERLIG UTVECKLING
Under de 14 år som JEFF Electronics har levererat CC Kyrka så har nya 
behov uppkommit hos våra kunder. Ofta har dessa blivit till standard
funktioner och har därmed blivit tillgängliga för alla kunder.

ÖVERVAKNING AV BISÄTTNINGS 
LOKALER OCH KYLAR 
Temperaturbevakning i bisättningslokaler och kylar är 
en enkel åtgärd för ökad trygghet hos personalen. I de 
enklaste fallen kan intilliggande byggnader förses med 
trådlös temperatursensor som skickar larm om det 
blir för varmt. CC Kyrka kan även användas för att helt 
styra bisättningslokalen och kylutrustningen. 

GRAVTINING

För vissa församlingar krävs omfattande uppvärmning av 
marken vintertid för att kunna gräva inför jordsättning. 
Där uppvärmningen sker med elektriska markvärmare 
kan dessa kopplas till CC Kyrka och styras via mobil och 
webb för att minimera driftstiden och spara energi. 

VÄRMEKABLAR I TRAPPOR

CC Kyrka har inbyggt stöd för att styra värmeslingor i 
trappor och entrépartier baserat på utomhustemperatur, 
årstider och kalenderbokningar. Funktionen kan även 
kopplas ihop med bokning av kyrkan och därmed säker
ställa att avisningen är i drift inför er förrättning. Om er 
kyrka har värmekablar i stuprör och rännor kan CC Kyrka 
självklart även styra dessa. 

FÖRSAMLINGSHEM

En kyrka som har CC Kyrka installerat kan också styra  
och övervaka intilliggande byggnader. 

Detta ger möjligheter att maximera energibesparingen  
i hela fastighetsbeståndet.

Hur ser  
ert behov ut 

imorgon?



Södra Öland pastorat – CC Kyrka i 18 kyrkor 

Resultat: Minskad energiförbrukning med i snitt 30 %. Ett jämnare och bättre inneklimat och  
betydligt färre resor till resor till och från kyrkorna. Förenklat handhavande genom integration  
med externt bokningssystem och anslutning av klockstyrning och låsöppning.

”Samarbetet med Jeff har fungerat utmärkt – lyhörd personal som tar till sig alla frågor.” 
– Ulf Ottoson, Fastighet-  och kyrkogårdschef

REFERENSER

JEFF Electronics AB · Varbergsgatan 2C, 412 65 Göteborg · Tel 03188 60 20 · Epost info@jeff.se · www.jeff.se 

Kontakta oss gärna för mer information eller offert.

VI LEVERERAR VÄRME OCH TRYGGHET MED HJÄRNA OCH HJÄRTA.
JEFF är det flexibla företaget med de stora utmärkelserna. Utefter våra kunders specifika önskemål utvecklar vi 
styr och övervakningssystem för maximal komfort och minimal energiförbrukning. Innovation och nyfikenhet är 
vår drivkraft. Sedan 1974 har vi, genom starka samarbeten, utvecklat klimatsmarta produkter för våra kunder.  

Högsta kreditvärdighet

Lysekil pastorat – CC Kyrka i 6 kyrkor

Resultat: Bättre inomhusmiljö och kontroll på tidigare fuktrelaterade problem, bland annat  
hussvamp. Förenklat handhavande genom bokning av värme och klockringning på distans.  
Minskat resande mellan kyrkorna. 

”Det fungerar väldigt bra mellan oss och Jeff och vi har stor nytta  
av CC Kyrka klimatstyrningssystem i alla vår sex kyrkor”  
Mikael Hjelm, fastighetsansvarig

Arvika Pastorat – CC Kyrka i 4 kyrkor 
Resultat: Energibesparing mellan 30 och 60%. Inga fuktproblem längre, fuktnivåerna ligger nu  
alltid under gränsvärdena och motverkar mögelpåväxt. Integration av klockringning sparar mycket 
bilåkande vilket också är positivt för miljön.

”Den löpande driften och övervakningen av våra kyrkor fungerar toppen. Vi installerade vårt  
första CC Kyrka system 2010 och fortsätter löpande att installera systemet i flera kyrkor” 
– Magnus Fredriksson, förvaltningsassistent

Mora pastorat – CC Kyrka i 3 kyrkor

Resultat: Minskat energiförbrukningen i kyrkorna med upp till 40%. Vi har fått ett jämnare  
och bättre klimat i kyrkorna och har minskat antalet resor då vaktmästarna enkelt kan styra  
och övervaka värmen via mobilapp och dator.

”Samarbetet med Jeffs personal fungerar bra, vi har inte behövt kontakta  
dem så mycket då CC Kyrka systemen fungerar utan anmärkning” 
– Marcus Eriksson, driftstekniker


