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BRF  ENERGIEFFEKTIVISERING



Bli en energismart 
bostadsrättsförening

I en fastighet finns mängder av tekniska installationer och system 
som skapar rätt inomhustemperatur, frisk och ren luft i ventila-
tionen och rätt temperatur på varmvattnet. När dessa system kan 
hanteras och fungera tillsammans brukar också hyresgäster och 
ekonomiansvariga vara nöjda. 

Vi på KTC har installerat rätt verktyg i era fastigheter för datoris-
erad styrning och reglering av värme, ventilation och kyla samt 
anslutet fastigheten till programvaror för analys och övervakning 
av fastigheten via internet, så att er framtida tekniska förvaltning 
kan komma igång snabbt och smidigt. 

Intelligent styrning av tekniska system

Med KTCs moderna datoriserade styrsystem kan fastighetens 
tekniska system samverka och styras utefter hur de olika syste-
men påverkar varandra, som en helhet. En väl fungerande drift-
organisation måste ha verktyg för att analysera energibovar i 
fastigheten, göra justeringar, helst på distans, och få omedelbar 
feedback på hur inställningarna påverkar energiåtgången. Något 
som ger er som bor i fastigheten ett bättre inomhusklimat men 
också stora energibesparingar. 

Att energieffektivisera ska vara enkelt. Det handlar om att utnyt-
tja all information i systemen för att kunna sätta in åtgärder där   
de skulle göra störst nytta. 

Att mäta & analysera kan minska slö-
seriet

En fastighet är inte statisk, utan dess förutsättningar, behov och 
krav ändras kontinuerligt. Det är därför viktigt att driftoptimer-
ing är en pågående process, där system kan bytas ut och nya 
kan tillkomma. Med våra öppna systemteknologier, både för 
fastighetsautomationen och kommunikationsteknik, får du ett 
flexibelt system som fungerar i de flesta fastighetsmiljöer och är 
leverantörsoberoende. 

Programvarorna Scada och Analyser ansluter sig direkt mot  
styrsystemet och information presenteras på ett enhetligt sätt. I 
Scada kan drifttekniker finjustera börvärder, schemaläggningar, 
förmedla larmhantering och få bättre förståelse av energianvänd-
ningen och trender i hela fastighetsbeståndet. I Analyser kan en-
ergianvändningen jämföras mot tidigare år och det finns stöd för 
att prognostisera energianvändningen. All information är tillgäng-
lig från alla datorer med tillgång till internet.

Att spara energi är inget tidsavgränsat projekt utan en ständigt pågående process. Er fastighet har 

snart funnits så länge att ansvaret över den tekniska förvaltningen av fastigheten överlåts till bostads-

rättsförenings styrelse. Ett uppdrag som bland annat går ut på att se till att fastigheten är så energief-

fektiv som möjligt. Vi erbjuder er vår branschledande kunskap och expertis i dessa frågor. 



>> Tjänster i KTC Online

VERKTYG FÖR TEKNISK DRIFT 

KTC Scada är en programvara som skapar ett enkelt 
och överskådligt gränssnitt för all fastighetsinfor-
mation. Flödesbilderna fungerar som fastighets-
teknikerns kontrollpanel och ger en tydlig och bra 
överblick över alla tekniska installationer. En smi-
dig larmhantering är nyckeln för effektiv drift och 
bra inomhusklimat.

LARMHANTERING

I KTC Scada finns en inbyggd larmhanteringsfunk-
tion. Hanteringen av larm kan på ett enkelt sätt 
samordnas och distribueras till de ansvariga via sms 
eller mail. All information och statistik blir därför 
snabbt tillgänglig och åtkomlig så att driftpersonalen 
kan åtgärda eventuella förändringar och fel.

HISTORIKVERKTYG

Historiken är ett grafiskt presentationsgränss-
nitt där värden presenteras ur databasen i form 
av grafer. En överskådlig bild av hur insamlade 
värden varierar över tiden ges. Det finns även ett 
realtidsläge, där loggningar kan göras med kort 
periodintervall.

FAQ

Vad är nyttan för oss?
KTC Scada Online är ett viktigt verktyg för den 
tekniska driften. Programvaran förebygg onödiga 
energi- och underhållskostnader genom att ge 
översiktbilder av anläggningen med tydlig upp-
följning och larmadministration. 

Vad innebär det för kostnad?
Kostnaden beror på storlek av förening, men vår lös-
ning är kostnadseffektiv och bidrar till att minimera 
risken för ökade driftskostnader.

Går det att ta del av andra tjänster?
Absolut! KTC kan, förutom energitjänster, service 
och driftövervakning, erbjuda individuell mätning, 
energipresentation och att få alla era system att 
samverka, för ännu större energibesparingar. 

Vi erbjuder Er

För att erbjuda er en bekymmerfri förvaltning av er 
bostadsrättsförening har vi paketerat en helhetslösning 
för er att få energieffektiv fastighet. 

KTC Online 

KTC Online är en molnbaserad tjänst som eliminerar 
behovet av att investera i en egen IT-struktur. Den hjälp-
er stora som små fastighetsägare att minimera sina IT-
kostnader, öka driftsäkerheten och hitta nya möjligheter 
att spara energi. Du hyr de komponenter som krävs för  
din fastighet och tjänsten är flexibel för framtida tillväxt. 

KTC Online omfattar i korthet tjänstebaserad program-
vara, infrastruktur, lagring, kapacitet och kompetens. 
Vi kvalitetssäkrar och ger 24 timmar-om-dygnet-service 

på KTC Online molntjänster. Du slipper oförutsedda 
kostnader och driftstörningar lokala applikationer kan 
medföra.

Energitjänster

Våra energitjänster har ett uppdrag: uppnå lägsta möjliga 
energiförbrukning och energikostnad med bibehållet eller 
förbättrat inomhusklimat. Ett hus förutsättningar förän-
dras kontinuerligt och därför får aldrig energijakten avs-
tanna. Så fort den saktar ner, tenderar förbrukningen, och 
därigenom kostnaden och miljöpåverkan, att öka igen. 

Service & Underhåll

Med vårt servicekoncept kan du vara trygg. Det är en 
bekymmersfri, modern lösning för service och underhåll 
med fokus på att minimera onödiga stopp och driftko-
stnader. Vår serviceenhet arbetar med både akuta ser-
viceärenden och serviceavtal med regelbundna tekniker-
besök. Serviceavtalet utformas efter dina behov med en 

fast och enkelt budgeterbar prismodell.



1. Mätning & Analys

2. Datoriserad styrning
3. Driftövervakning

4. Individuell mätning

Building Energy Management Systems

Drift & 
Underhåll

Optimerande 
åtgärder

5. Boende-
kommunikation

KTC Control ingår i KTC-koncernen som är en grupp energieffektiviseringsföretag bestående av utvecklings-, produkt- och  
tjänsteföretag. Sedan mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och över-

vaka över 15 000 fastigheter. I koncernen ingår KTC Tech, KTC Control, Weevio AMR, Manodo, Clayster och Sandö El.  
Tillsammans är vi över 115 anställda med verksamhet över hela Sverige. 

www.ktc.se

Energieffektivt 
med Femstegsmodellen™

KTC Femstegsmodellen™ är en metodik för att 

energieffektivisera fastigheter. Grunden läggs i Fem-

stegsmodellens tre första steg – mätning och analys, 

samt styrning och övervakning av fastighetens tekniska 

system. De riktigt stora besparingarna kommer när sys-

temen för fastighetsautomation och individuell mätning 

samordnas både vad gäller data och funktioner. Konkret 

innebär detta att steg 4-5 kopplas samman med steg 1-3.


