
Varmestyring og klimakontroll fra JEFF Electronics 
– letter hverdagen for deg og din organisasjon

CC KIRKE®



HJELP DINE ANSATTE  
TIL Å FÅ MER TID
CC Kirke er en tilpasset helhetsløsning som for
enkler hverdagen for deg og dine ansatte. Via 
nettet eller smarttelefonen kan du enkelt bestille 
kirka og regulere varmen. Du kan låse dørene med 
bare ett trykk på en knapp, og starte klokkeringin
gen selv når du er ikke på plass. Økt tilgjengelighet 
fører til redusert bilkjøring, som alle vinner på.  
Det er fleksibilitet og sikkerhet, rett og slett!

SPAR ENERGI OG  
MILJØ FOR Å NÅ  
DINE KLIMAMÅL 
CC Kirke gir deg et verktøy for utfordringen 
for å minimere energibruk og karbondioksid
utslipp. Overvåkingen via nettet viser hvordan 
innstillinger og bruk av bygget kan spare 
energi. Husk at en grads temperaturreduksjon 
kan gi 5% i energibesparelse.

LA OSS HJELPE  
DEG MED Å BEVARE  
KULTURARVEN 
Å holde fuktigheten på riktig nivå er viktig  
for bevaring av kirkens kulturskatter. Det 
minimerer også behovet for fremtidige reno
veringer. CC Kirke hjelper deg med trygg og 
sikker håndtering av  fuktighetsnivåene og 
holde øye på hele kirkeklimaet, alt fra kirke
rommet og sakristiet til krypgrunn og orgel.



 

Varme og  
trygghet  
for alle
Nærmere 1700 brukere bruker nå klimakontroll fra oss på  

JEFF Electronics, og vi hører om viktigheten det har for deres  

organisasjoner hver dag.

Med tilgang til kirken sin på mobil og via nettet, føler kundene at de  

har mer tid1 til kjernevirksomheten, mens de ikke trenger å bekymre  

eg for fremtidig skade på kirkens interiør2 og gjøre betydelig innsats  

for driftsøkonomien3 og for miljøet4.

Vi vet at moderne kontrollsystemer som CC Kirke vil bli stadig viktigere  

for den norske kirken og er stolte av å samarbeide med menighetene  

våre for å fremme et bedre miljø og bevare kulturarven for fremtidige 

generasjoner.

1  En menighet som har 15 km til sin bygdekirke og kan unngå en tur per uke for start av varme, låse opp dører, starte 
ringeklokke osv. sparer cirka 20 000 kr per år per kirke. I tillegg sparer den reduserte bilkjøringen rundt 0,3 tonn CO2.  

2  Ved å bruke CC Kirke for å sikre at klimaet ikke blir for tørt eller fuktig og i tillegg stabilt gjennom året, minimeres 
fremtidige renoveringer for klimarelaterte skader. 

3  Ved periodisk oppvarming kan en menighet spare opptil 50% av oppvarmingskostnadene.

4  En bygdekirke med elektrisk oppvarming sparer årlig i gjennomsnitt 1,25 tonn CO2 for redusert oppvarmingsbehov. 

Systemene våre er lokalisert i nærmere 800 kirker i Sverige og Norge 
I løpet av våre over 14 år som leverandør til den svenske kirken, har vi lært at  
et klimakontrollsystem aldri må slutte å utvikle seg, og hvor viktig det er at vi  
som en ansvarlig leverandør er tilgjengelige for å støtte utfordringene menigheter  
i endring står overfor.

 
CC KIRKE  styr varme i nærmere800 kirker  i Norge og Sverige



 CC KIRKE®

ETT KOMPLETT SYSTEM
CC Kirke er det samlenavnet for vårt konsept for å 
spare energi og styre varme i kulturhistoriske og  
verdifulle bygg. Systemet er en komplett løsning og 
pakke er blitt utviklet gjennom årene for å gi deg de 
laveste totale kostnadene for ditt SD-anlegg, selv  
etter at installasjonen er fullført.

Å skaffe et moderne SDanlegg for kirkebygget er blant 
de mest kostnadseffektive investeringene en menighet 
kan gjøre. Vi mener derfor at en av våre viktigste opp
gaver er å gjøre moderne teknologi tilgjengelig og lett  
å forstå. Konseptet vårt er derfor noe så unikt som en 
skreddersydd ”plugandplay” løsning. 

FOKUS PÅ FREMTIDEN

Med CC Kirke kan du alltid supplere installasjonen senere 
hvis du ser nye behov for kirken din. Kanskje du trenger 
tidsbesparende funksjoner som klokkeringing, åpning av 
porter og låser, belysning, etc. Uansett er CC Kirke forbe
redt og kan enkelt suppleres.

FORSAMLINGSHUS OG GRAVKAPELL 

Med CC Kirke installert i kirkebygget ditt kan du også 
styre varmen i og overvåke tilstøtende bygninger.

Dette gir muligheter for å maksimere energibesparelser i 
hele eiendomsporteføljen, og samtidig gi trygghet rundt 
driften av for eksempel kjølerom i gravkapell.

EKSPERTER PÅ ALLE VARMEKILDER 

JEFF Electronics har over 40 års erfaring med å håndtere 
vannbaserte varmesystemer, en kunnskap vi har båret med 
oss inn i CC Kirke. 

Programvaren støtter alt fra eletriske ovner til avanserte 
og effektive varmepumpesystemer.

Opptil 50% reduserte  
energikostnader

Kort nedbetalingstid og starten på  
en moderne eiendomsforvaltning  
i et historisk miljø.

ØKONOMI
• Brukstilpassa oppvarming, bare varmt når det kreves  

og hvor det er nødvendig.
• Smart strømvakt, økonomilading av akkumulatortank, etc.

• Opptil 50% reduceret energikostnader.

KLIMAKONTROLL
• Styring av relativ fuktighet (RH) ved å justere  

varmen eller ved avfukting.

EFFEKTKONTROLL 
• Minimer kostnadene for effekttariff och strømuttak.

SELVLÆRENDE SYSTEM 
• Lærer seg bygningens termiske egenskaper, og tilpasser  

seg for å gi den mest økonomiske oppvarmingstiden.

ALLE TYPER VARMEKILDER 
• Kobles til din eksisterende varmekilde som direkte  

kraft, varmepumpe, olje, fjernvarme, gass, pellets etc.  
og også i kombinasjon med hverandre.

STYR KIRKEKLOKKER, LÅS OG FASADEBELYSNING
• Kalenderstyring og direkte aktivering via mobil  

og nett.

KALENDERBOOKING
• Innebygd kalenderbooking og integrert med  

Kardinal, Medarbeideren, etc.

KLIMA OG ENERGIHISTORIKK
• Energioppfølging hver dag, uke, måned og år.
• Datainnhenting og lagring fra temperatur och fuk

tighetsmåling.

ALARMVARSLING
• Alarm via SMS og epost.

ÅPEN KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL
• Kommunikasjon via Modbus.
• BacNetkommunikasjon tilgjengelig på forespørsel.



ARBEID HVOR DU ER
Gjennom mobilappen kan hele organisa
sjonen se hva som skjer i kirken:

•  Overvåke klima i sanntid

•  Se fremtidige bestillinger

•  Bestille varme

•  Åpne låser

•  Styre klokkeringing

•  Starte belysning

Gjennom nettet får du tilgang til alt  
du gjør via appen. Du kan også:

•  Enkel eller avansert drifts optimalisering

•  Konfigurerer og optimaliserer parametere

•  Se standardgrafer for hver sone

•  Analysere energidata

•  Analysere historiske klima data

•  Eksporter klimadata

•  Se alarm og hendelseshistorikk

•  Analyse og feilsøke

 
Mer tid till overs



KOBLING TIL EKSTERNE  
BOOKINGSSYSTEM 
Ved å integrere med et av de administrative programmene som benyttes i 
menigheten, fjernes unødvendige mellommenn, og personalet ditt får mer  
tid til annet arbeid.

Med CC Kirke kan vi synkronisere kalenderen vår med bestillingene i menighetens/
fellesrådets kalendersystem slik at varmebestillingen blir håndtert sømløst. Når 
kontorpersonalet foretar en bestilling av funksjonene som skal delta i tjenesten  
og lokalene som skal brukes, skjer varmebestilling automatisk. På denne måten 
trenger ikke andre ansatte i kirken å holde rede på endringer i bestillingen, men  
kan fokusere på andre ting.

For en god funksjon av varmesystemet i bygninger med periodisk 
oppvarming, bør en overkapasitet være på rundt 30% av installert 
effekt. I tillegg må varmesystemet dimensjoneres for å oppfylle var
mebehovet gjennom året.

Det betyr at over varmere dager i året er det overkapasitet i varme
systemet og effektuttakene og maksimal strøm blir unødvendig høy. 
Siden det høyeste forbruket i løpet av måneden eller kvartalet bes
temmer kostnadene, kan dette være veldig dyrt.

VERKTØY FOR OPTIMERT DRIFT 

Med gode styringsmuligheter kan unødvendige strømtopper mini
meres, og derfor har CC Kirke både funksjonalitet for å optimalisere 
effektuttak og strømvakt.

ULIKE FUNSJONER FOR ULIKE FOKUS 

De innebygde funksjonene kan delvis begrense maksimal tillatt 
effekt eller strøm, men kan også optimalisere effekttoppene basert 
på ønsket varmehastighet. Noe som hjelper deg med å spare penger 
uten å ofre bevaring.

Avhengig av strømavtalen er effekt og strømtariffer i økende grad en betydelig del av 
oppvarmingskostnadene. Fokus utelukkende på energiforbruk er ikke alltid nok til å opti-
malisere oppvarmingskostnadene. CC Kirkes effektkontrollfunksjoner er derfor et viktig 
verktøy for å minimere de totale driftskostnadene.

SPAR EFFEKTKOSTNADER MED CC KIRKE EFFEKTKONTROLL

   Medarbeideren

   Kardinal

Spare opptil 50%  
av effektuttaket

  Sett punkt (ønsket romtemperatur) 

  Faktisk verdi (faktisk romtemperatur) 

  Effektutakk

Eksemplet til høyre viser effektuttak under en 
oppvarming uten og med CC Kirke Effekt kontroll. 
Med CC Kirke Effektkontroll spares opptil 60 % av 
effektuttaket.
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Effektuttak uten CC Kirke Effektkontroll
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Effektuttak med CC Kirke Effektkontroll



STYRINGSSYSTEM I KONTINUERLIG UTVIKLING 
I løpet av de 14 årene JEFF Electronics har levert CC Kirke, har det oppstått nye 
behov hos våre kunder. Ofte har disse blitt standardfunksjoner og dermed blitt 
tilgjengelige for alle kunder. 

Nedenfor finner du noen eksempler.

OVERVÅKNING AV GRAVKAPELL OG KJØLERE  
Temperaturovervåking av gravkapell i tilhørende rom og 
kjølere er et enkelt tiltak for økt trygghet for personale. I 
de enkleste tilfellene kan tilstøtende bygninger utstyres 
med en trådløs temperatursensor som sender alarmer 
hvis det blir for varmt. CC Kirke kan også brukes til å 
kontrollere gravkapellet og kjøleutstyret fullt ut. 

GRAVTINING 

For noen kirkegårder er det nødvendig med omfattende 
oppvarming av jorda om vinteren for å kunne grave før 
gravleggingen. Der oppvarming utføres med elektriske 
jordvarmere, kan disse kobles til CC Kirke og styres via 
mobil og nett for å minimere driftstiden og spare energi. 

VARMEKABLER I TRAPPER 

CC Kirke har innebygd støtte for styring av varmeslynger  
i trapper og innganger basert på utetemperatur, årstider 
og kalenderbestillinger. Funksjonen kan også knyttes til 
bestillingen av kirken og dermed sikre at avisingen er i 
drift før aktiviteten din. Hvis kirken din har varmekabler  
i avløpsrør og takrenner, kan selvfølgelig CC Kirke også 
kontrollere disse. 

KLOKKERINGING, LÅSEFUNKSJON  
OG FASADEBELYSNING

De vanligste tilleggene for CC Kirke er styring av  
klokker, låser og flomlys. Med disse funksjonene får 
personalet muligheten til å starte klokker, belysning 
eller åpne dører via kalender eller direkte via mobil
appen. Alt i alt spares mange turer og mye stress for 
organisasjonen mens miljøet føles bra på grunn av 
redusert bilkjøring.

Hvordan ser behovet ditt ut i morgen?



VI LEVERER VARME OG SIKKERHET MED HJERNEN OG HJERTET.
JEFF er det fleksible selskapet med de store utmerkelsene. Avhengig av kundens spesifikke krav utvikler vi  
styrings og overvåkingssystemer for maksimal komfort og minimalt energiforbruk. Innovasjon og nysgjerrighet 
er vår drivkraft. Siden 1974 har vi gjennom sterke partnerskap utviklet klimasmarte produkter til våre kunder. 

Högsta kreditvärdighet

Tønsberg kirkelige fellesråd – 6 kirker 

Resultat: Redusert energiforbruk med ca 20%. Gjennom kontroll og overvåking av varmen og klimaet 
i kirkene har driften kunnet bli sentralisert og mer effektiv. Integrasjon med Agrandos Medarbeidaren 
har gjort administrasjonen av oppvarmingsbooking helt automatisk.

”Valget av CC Kirke for Husøy og Solvang kirker var enkelt. CC Kirke er forberedt på de økende  
utfordringer vi har med fuktig klima. Med de mange muligheter som finnes i tillegg for klokkeringing, 
låskontroll o.s.v. så gir CC Kirke oss et godt verktøy for videre utvikling av effektiv drift.” 

Bergen kirkelige fellesråd – 34 kirkebygg 
Ønsket resultat: Betydelig besparelse på oppvarmningskostnadene for kirkebyggene.  
Møjlighet for sentralisert drift og med dette få en mer strategisk og effektivt energi forvaltning.

”Vi opplever att det første projektet har gått veldigt bra hele veien og er veldig fornøyd med JEFF  
og deres support. Vi setter stor pris på JEFF:s forståelse för problematiken med å spare energi  
samtidig som man verner  utsatte kulturverdier i byggene og opplever JEFF som en lydhør og  
intressert samarbeidspartner.”

Sandnes kirkelige fellesråd – 14 kirkebygg
Resultat: Redusert energiforbruk med 20–30% per år. Et jevnere og bedre inneklima og redusert reiser 
til og fra kirker. Forenklet administrasjon gjennom integrasjon med eksternt bestillingssystem.

”Det har vært en fornøyelse å samarbeide med Jeff. Samarbeidet har glidd lett, de har forstått våre 
behov og det går kjapt å kommunisere. Jeg anbefaler Jeff som samarbeidspartner hvis du ønsker å 
spare energi og samtidig lage et mindre klimamessig fotavtrykk”

Midtre Namdal kirkelige fellesråd – 14 kirkebygg
Resultat: En go del reducering av energiforbruk. Et jevnere og bedre inneklima og redusert antal reiser til 
og fra kirker. Forenklet administrasjon gjennom integrasjon med eksternt bestillingssystem Meidarbeta
ren fra Vitec Agrando. De unngår å glemme at slå på varmen til seremonier, og å slå av varmen etterpå.

”Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med JEFF. Vi opplever JEFF som kunnskapsrik og engasjert og 
får hjelp umiddelbart dersom vi har spørsmål. Selv når vi hadde akutte spørsmål utenom arbeidstid, 
kunne de hjelpe oss raskt. Vi anbefaler gjerne JEFF og CC Kirke for andre fellesråd”

JEFF Electronics AB 

Varbergsgatan 2C, 412 65 Göteborg, Sverige · Tel +46 3188 60 20 · Epost info@jeff.se · www.jeff.se 

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud.

Kontakt oss for kontaktinformasjon om referansene våre.
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