
Energieffektivisering  
för bestående  

besparingar



Qsec står för kvalitet och hållbarhet
På Qsec är vi experter på energibesparingar. Vi har genom åren tagit fram ett eget system och en egen 
metod för att skapa balans i fastigheters energiflöde. Ett balanserat värmesystem innebär besparingar 
vad gäller såväl energi som ekonomi och miljö – något alla vinner på.
Qsec startade 1999 och till en början sålde vi vattenbespa-
rande produkter, som snålspolande duschar. Det är också 
vatten som energikälla som har blivit vårt fördjupningsom-
råde. 2005 utvecklade vi Qsec-metoden, vårt eget system 
för att mäta, analysera, korrigera och balansera energiflödet 
så att det anpassas för den specifika fastigheten. Vi har själ-
va all kompetens inom företaget, från ritbord till utförande 
och uppföljning.

Vi är stolta över vad vi har utvecklat sedan starten för 
närmare 20 år sedan. Vår verksamhet har vuxit, både på 
kompetenssidan och geografiskt. Qsec har huvudkontor i 
Göteborg och en filial i Stockholm, och våra kunder finns i 
hela landet. Därtill finns andra aktörer som blivit Qsec-dip-
lomerade och arbetar med vår metod. Qsec har helt enkelt 
blivit synonymt med en kvalitetsmetod.

Välkommen som kund hos oss!



Qsec – vad betyder det?
Qsec är en förkortning av Quality Systems Energy Control, vilket för oss 
innebär energisystem under total kontroll. Det beskriver vår affärsidé, att 
vi genomför energibesparande åtgärder och ser till att fastigheten har ett 
energisystem under total kontroll när vi överlämnar den.

www.rorpojkarna.se
60 ÅR MED KUNSKAP OCH SERVICE



med över 350 anslutna kunder, 1600 uppkopplade 
fastigheter,  9357 lägenheter och 26628 mätare levererar vi 
tjänster för energiuppföljning, driftövervakning och 
mätinsamling. 
 
Läs mer på www.ktc.se hur vi kan hjälpa er

Vi möjliggör energieffektiva bostäder

Qsec-metoden  
steg för steg
Vi eftersträvar att alltid utföra våra tjänster så bra att de bidrar till 
nya beställningar. Vi har genom åren blivit experter på det vi gör och 
vår egen Qsec-metod har också lett till många nöjda kunder över 
hela landet. Metoden är framtagen för att steg för steg säkerställa en 
hög kvalitet från start till mål.

KONSTRUKTION OCH BERÄKNING
Med hjälp av fastighetens VS-ritningar gör vi en fullständig, 
detaljerad beräkning av de flöden och tryckfall som uppstår i 
värmesystemet. Resultatet är dels uppdaterade VS-ritningar 
med nya kv-värden vid varje radiator, dels installationslistor 
som ger en lättöverskådlig redogörelse av varje radiators flöde 
och effekt i varje lägenhet.  

INFORMATION
Innan vi påbörjar vårt arbete ser vi till att samtliga berörda 
får bra information om vad som ska ske och vem de kan 
kontakta vid eventuella frågor. I bostadshus får de boende 
en lapp i brevlådan, som tydligt beskriver vad vi ska göra 
och när det kommer att ske. 

FÖRSTUDIE
Varje fastighet är unik. Därför gör vi alltid en förstudie på plats, 
för att skapa oss en bild av förutsättningarna, och kan utifrån den 
ta fram ett förslag på åtgärder och en LCC-kalkyl, en konkret be-
räkning över energibesparingen. Förstudien är alltid kostnadsfri.



Enkel och dold 
förinställning

Minimalt 
underhållsbehov

Tyst drift Calypso TRV-3
Ny radiatorventil  
för kv 0,01-0,5

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020 81 00 22

Epost: support.se@imi-hydronic.com 
www.imi-hydronic.se

INSTALLATION
Väl på plats i fastigheten monterar vi vår produkt Qsec flödesreglerare 
på samtliga radiatorer för att balansera värmeflödet, i enlighet med den 
beräkning som gjorts tidigare. Under installationen noteras eventuella 
övriga observationer som kan behöva åtgärdas eller kompletteras.

FUNKTIONSOPTIMERING
Vi tar fram en ny värmekurva utifrån de nya förutsättningarna, en jämna-
re temperatur i hela fastigheten innebär besparingar som håller över tid.

FUNKTIONSANALYS
I det här steget sker uppföljningen som ska säkerställa att de teore-
tiska beräkningarna håller i praktiken. För att få ett bra underlag till 
funktionsanalysen bör mätningarna ske när temperaturen ligger under 
5 plusgrader.  Vi mäter temperaturen i fastighetens alla rum och på 
varje radiator för att få en bild över hela systemet. Därefter analyserar 
konstruktionsavdelningen mätningarna och tar fram ett underlag med 
eventuella finjusteringar av värmesystemet.

DOKUMENTATION
Kunden får all dokumentation digitalt när vi är klara. Där finns alla 
flödesberäkningar, nya ritningar, information om kontrollen, om vilka 
metoder som använts och åtgärder som gjorts. All tänkbar information 
som kan vara värdefull längre fram. 

Vi ger också fem års funktionsgaranti.



Kvalitet och miljö
För oss på Qsec är både miljö och kvalitet viktigt. Vi strävar efter att minska samhällets 
energianvändning i stort, samt arbetar hårt för att erbjuda varje enskild kund tjänster av 
högsta kvalitet.

Vi strävar alltid efter att bli bättre, och för att säkerställa kontinuerlig uppföljning har vi 
tagit fram en miljöpolicy och en kvalitetspolicy. Som ett erkännande av vårt arbete är vi 
sedan 2005 miljödiplomerade av Göteborgs stad, det är vi stolta över och det ger oss 
ytterligare en anledning att fortsätta leva upp till utmärkelsen. Vi är givetvis ISO-certifierad 
9001:2015.

Mer om vår policy kan du läsa på vår hemsida: www.qsec.se

HÅKAN LANDBERG RÖR AB
FJÄRRVÄRMEINSTALLATÖR  

SEDAN 1984

Håkan Landberg
073-546 51 51

Ekshäradsgatan 26
123 46 Farsta

DAGS ATT SKAFFA 
FÖRETAGSBIL?
Kika på holmgrensbil.se  
för att se våra erbjudanden.



Arbetsmiljö
Att våra medarbetare trivs och mår bra är A och O för att vi ska kunna 
erbjuda bästa tänkbara service gentemot våra kunder. Därför är vi måna 
om att skapa bra förutsättningar och ett trivsamt och öppet klimat som 
präglas av ärlighet, ödmjukhet, hänsyn och omhändertagande. För att 
våra medarbetare ska må bra på jobbet erbjuder vi också utbildning, 
utveckling och friskvård.

En av våra nöjda kunder
”Qsec håller samma höga nivå som de utlovat, och 
de boende har gett väldigt bra feedback på hur Qsec  
arbetar och hanterar eventuella problem som uppstår. 
Vi är mycket nöjda med att ha anlitat dem!”
Jessica Rydén, Brf Folkparken, Vendelsö

Projektbeskrivning: Brf Folkparken i Stockholm består av 
208 lägenheter i 10 fastigheter. På grund av ojämn värme 
mellan lägenheterna blev Qsecs uppgift att genomföra en 
värmeinjustering enligt Qsecs metod, samt byte av termo-
stater, radiatorventiler och stamventiler.

Ren Ventteknik i Göteborg AB är ett företag där vi har över 20 års 

erfarenhet i branschen och kan erbjuda er en helhetslösning inom 

ventilation.

Exempelvis: OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll), ventilations-

rengöring, injustering, energieffektivisering, fläkt- och aggregatby-

ten, nybyggnation, radonmätning med åtgärdsförslag.

Vi sätter kund och beställare i fokus 
och tror på långsiktiga relationer.

Pavo Johansson | 0767-62 63 65 | pavo.renventteknik@gmail.com
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Huvudkontor Göteborg

Qsec Sverige AB

Datavägen 37B

436 32 Askim

031-68 20 40

 Filial Stockholm

Finlandsgatan 64

164 74 Kista

info@qsec.se

www.qsec.se


