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VI LEVERERAR VÄRME OCH TRYGGHET MED HJÄRNA OCH HJÄRTA. 
JEFF är det lilla, 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.  

Case: IQS Energikomfort 
Energikomfort har gjort över 10 000 värmepumps-
installationer i Stor-Stockholm sedan bolaget 
grundades 1996 och är ett av Sveriges största 
IVT Center. De har en egen organisation för för-
säljning, projektering, installation och service. 
Organisationen består idag av ca 30 anställda 
och leds av företagets VD Arne Olafsson. 

”IQS Energi Komfort AB integrerar CC Webb® 
i samtliga våra bergvärmeanläggningar för att 
säkerställa effektiv drift och maximal bespa-
ring för våra kunder. Detta gör att vi har mycket 

god kontroll på hur värmepumpsanläggningen 
presterar från dag ett och snabbt kan agera 
på eventuella avvikelser från plan. Våra kun-
der investerar i bergvärme för att minska sina 
kostnader för energi inköp. Genom att integrera  
CC Webb® i lösningen kan vi säkerställa att kun-
derna uppnår optimal besparing, oftast närmare 
70% av kostnaden vid inköp av energi. Det web-
baserade övervakningssystemet från JEFF är 
användarvänligt och skapar en god översikt över 
värmesystemet och är en naturlig del i våra lång-
siktiga serviceavtal med våra fastighetskunder.”

Arne Olafsson, VD  
IQS Energi Komfort AB

Högsta kreditvärdighet CC WEBB®

Ett koncept för återförsäljare och installatör 
av värmepumpar som vill skapa serviceavtal 

inom driftövervakning för fastigheter

ERBJU
D EGET  

SERVICEAVTAL



CC WEBB® ÖVERSIKT
•   Realtidskontroll via dynamiska flödesbilder.

•   Enkelt att ändra värden och korrigera via  
fjärr utan att åka ut till anläggningen.

•   Objektspecifika dynamiska flödesbilder.

•   Inga förkunskaper krävs för användande  
eller installation.

•   Komplett larmhistorik.

•   Larmförmedling via mail och SMS.

•   Säker 3:e-partslagring av insamlad driftdata.

•   Visualisera och exportera historisk data för  
rapportering och analys.

•   Realtidslogg av driftdata ner till 10 sekunders  
intervall möjlig.

•   Ekonomisk uppföljning av energi- och  
värmemängdsdata från externa mätare.  

•    Uppkoppling av alla anläggningar med  
öppet protokoll.

•   Levereras komplett med kommunikation via 3G.

•   Framtagning av rapporter från historiska data.

Nyckeln till en problemfri  
övervakning av er  
värme/kyla-installation
CC Webb® är vårt helhetskoncept för 
återförsäljare och installatörer som vill 
kunna erbjuda en trygg driftövervakning 
för sina kunder.

INGA KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER
CC Webb® kan lätt användas och installeras utan 
förkunskaper. Som specialister på värmepumpar 
och maskin kommunikation har vi en unik förståelse 
för helheten och kunskap för att kunna lämna stöd 
när så krävs.

BEPRÖVAD OCH SÄKER  
ÖVERVAKNING
I CC Webb® använder vi oss enbart av beprövad  
och säker teknik av industristandard. Detta ger  
en trygg lösning som säkerställer att ert löfte  
till kund kan hållas. 

ÖVERVAKNING PÅ ERA VILLKOR
Med vår paketering i CC Webb® kan vi erbjuda en 
unik flexibilitet till en kostnadseffektiv investering.
Översiktsvyer, dynamiska flödesbilder, data-
insamling, larmförmedling etc. kan skräddarsys  
för att stödja just er verksamhet på bästa sätt.

SKAPA NYA VÄRDEN  
FÖR ERA KUNDER
Som övervakningsplattform i CC Webb® så används 
ett komplett scadasystem. Detta ger er som åter-
försäljare ett fabrikatsoberoende system där ni 
kostnadseffektivt har möjlighet att ansluta även 
andra enheter i fastigheten (FTX aggregat, energi 
mätare etc.).

VAD INNEBÄR CC WEBB® FÖR  
DIG SOM ÅTERFÖRSÄLJARE?
Sammantaget ger CC Webb® dig som återförsäljare och instal-
latör en plattform som ni tryggt kan bygga era serviceavtal på. 
Genom att ta ansvar för larmövervakning, rapportering etc. 
skapar ni genom detta nya värden för era kunder. 

VAD INNEBÄR ETT SERVICEAVTAL  
FÖR ERA KUNDER?
• Tryggt, ansvar för driften överlämnat till installatören.

• Bekymmersfritt, support innan det stör hyresgästen

• Ekonomisk kontroll, uppföljning av drift och energidata 

 Visning av mätdata från externa enheter 
läggs upp efter önskemål. Om så önskas kan 
JEFF även leverera hårdvara för mätning som 
exempelvis energi och värmemängdsmätare, 
trådlösa rumsgivare etc.

Trädstruktur och vy för orientering av anlägg
ning ger god översikt av anslutna enheter.

Objektsanpassade dynamiska flödes
bilder hjälper användare att lätt få  
en överblick över sin anläggning.

Fördefinierade vyer i historikverktyget hjälper 
användaren att lätt sammanställa rapporter 
och analysera anläggningen.

CC Fastighet® – överordnat styrsystem till er installation
Med 40 års erfarenhet av styrsystem för värmepumpar kan JEFF även erbjuda kompletta styrsystem för  
fastighetsvärme. I våra standardiserade lösningar ingår bland annat kreativa lösningar för användande  
av fjärrvärme som tillsatsvärme, stöd för upp till 8 parallellkopplade värmepumpar samt produktion av  
frikyla och aktiv kyla. Läs mer på www.jeff.se

Larmlista och larmhistorik med detaljerad larm
information (tid för inträffat, kvitterat och återgått).


