
Vi effektiviserar fastigheters energisystem! 

Våra produkter och tjänster består av:

Värmesystem

VVC-system
Genom optimering av systemet för varmvattencirculation (vvc ) kan energibehovet reduceras ytterligare, 
samtidigt som risken för legionellabakterier minimeras.

Ventilation
För att säkerställa att en fastighet har erforderlig ventilation, krävs regelbundna injusteringar och kontroller. 
Detta hjälper vi er med. Resultatet blir ett ventilationssystem med ett optimerat energibehov och med ett tillfredsställande 
klimat för de boende.

Vattenförbrukning
Idag kan vi med hjälp av modern snålspolande utrustning erbjuda en minskning av vattenförbrukningen med upp till 
30 % - utan att lägenhetsinnehavarna upplever några negativa effekter! 
Detta kan påverka den totala värmekostnaden med upp till 8 %, eftersom ca 35 % av vattenförbrukningen består av 
uppvärmt vatten. Ett genomförande av vårt vatten- och energisparprogram innebär samtidigt en total översyn av hela 
sanitetsutrustningen - och därmed ett minskat underhållsbehov i framtiden. 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi har gjort, och du kan få de referenser som passar just ditt behov. 
För kontakt: Christer Lebeck, VD/Kundansvarig, christer@qsec.se, 0708-72 29 30 

Thorbjörn Jonsson, Kundansvarig, thorbjorn@qsec.se, 0733-96 06 23

QSEC Sverige AB
Datavägen 37B, 436 32 Askim

TEL: 031-68 20 40 FAX: 031-68 20 48
EMAIL: info@qsec.se WEBB: www.qsec.se

Björn Nihlén, Kundansvarig, bjorn@qsec.se, 0701-46 45 14

Finlandsgatan 64, 164 74 Kista

QSEC hjälper dig som fastighetsägare att sänka dina energikostnader samtidigt som du 
påverkar miljön på ett positivt sätt. Våra åtgärder är komforthöjande, kostnadsbesparande 
och hållbara.

Vi bedriver energieffektiviseringsprojekt för såväl dagis som flerbostadshus, där åtgärderna 
är individuellt anpassade för varje enskilt objekt. Vi levererar helhetslösningar - från beräkning 
till färdig montering - där arbetet utförs på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt.

Genom att optimera flödet i varje radiator/värmekälla, så att samtliga lägenheter och rum får ett optimalt energiuttag, 
kan uppvärmningskostnaderna minskas med upp till 20 % beroende på fastighetens tillstånd. 
Detta uppnår vi med vårt egenutvecklade beräkningsprogram HCCS (Heat Control Calculating System) - som tar fram 
ett optimalt flöde för varje värmekälla - och vår flödesventil som säkerställer det beräknade flödet. 
Vår ventil är utprovad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Med en balansering av värmesystemet uppnås inte bara en minskad energiförbrukning, utan även en förbättrad 
boendekomfort då fastighetens samtliga rum erhåller en jämnare temperatur.


