
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Pohodlný
a spolehlivý
Vaše ústřední vytápění by mělo fungovat 
za všech okolností. To je z pohledu vás, 
uživatele, to nejdůležitější. Nemělo by vám 
působit problémy a nepohodlí, mělo by 
tvořit teplo vašeho domova. Díky této nové 
technologii se můžete snadněji vyhnout 
hlavním příčinám poruch.

Osobní asistent pro vaše 
ústřední vytápění

Flexcon PA umožňuje přesně detekovat váš systém 
vytápění. Díky připojení pomocí technologie Bluetooth 
k praktické aplikaci na vašem mobilním zařízení může 
informovat, zda váš systém nevyžaduje údržbu nebo zda 
je třeba doplnit médium. Nabízí tak optimální prevenci 
proti poruchám, takže už nebudete muset o víkendu 
neočekávaně volat servisního technika. Technologie 
Flexcon PA poskytuje vyšší bezpečnost, pohodlí a nižší 
náklady na údržbu.



Chcete se dozvědět více?

Máte zájem o zakoupení technologie Flexcon 
PA? V tom případě se obraťte na svou servisní 
organizaci nebo odborný velkoobchod. 
Tam vám podrobně vysvětlí jak vše funguje. 
Pořízení technologie Flexcon PA vám přináší 
výhody a zajistí bezproblémový chod zdroje 
tepla s nižšími náklady na údržbu.

Více informací o systému  
Flexcon PA naleznete na stránkách: 
www.flamcogroup.com/cz/flexcon-pa

Výhody systému Flexcon PA

Technologie Flexcon PA dokáže všechny tyto problémy 
eliminovat. Jedná se v podstatě o vašeho osobního asistenta 
systému vytápění. Flexcon PA se skládá z inteligentního 
snímače tlaku nainstalovaného v blízkosti zdroje tepla a 
aplikace na mobilním zařízení, která zobrazuje hodnoty 
odečtené snímačem. Vždy vám tak doporučí jaké kroky 
by jste měli provést. jedním kliknutím tak můžete zobrazit 
například tlak soustavy vytápění. Je-li příliš nízký, zahájí 
Flexcon PA automatické doplňování média do systému.

M
C

01
84

2/
07

-2
01

7/
ce

z/
C

O
N

S

Většina problémů ústředního vytápění vzniká nízkým tlakem 
v systému a potřebou doplnit médium na provozní úroveň. 
Pokud se médium nedoplní včas, dojde k vypnutí zdroje 
tepla a hlášení stavu poruchy.

V případě takové poruchy, je často zbytečně volána servisní 
společnost, doplnění média do soustavy je přitom poměrně 
jednoduchá záležitost. Na odstávku z důvodu nízkého 
tlaku v soustavě ústředního vytápění se obvykle nevztahuje 
smlouva o údržbě. Výsledkem jsou vysoké poplatky za 
cestovní výdaje a servis.

V aplikaci jsou analyzovány i další 
informace a ty mohou být sdíleny 
s vaší servisní společností. V 
případě potřeby s ní můžete sjednat 
naplánování dodatečné údržby.

Systém Flexcon PA je produktem společnosti Flamco, divize 
Aalberts Industries, průmyslového dodavatele. Společnost Flamco 
se specializuje na vývoj a výrobu komponentů vytápění, chlazení a 
solárních systémů. Mezi produkty společnosti patří expanzní nádoby, 
pojistné ventily, ohřívače vody a automatické doplňovací jednotky 
pro bytové i nebytové objekty. Společnost Flamco, se sídlem v 
Nizozemsku, působí ve více než 70 zemích světa.

Výhody systému Flexcon PA

• Předcházení nežádoucích poruch.
• Upozornění na preventivní výměnu součástek.
• Přímé podávání zpráv servisní společnosti

prostřednictvím aplikace.
• Minimalizování nákladů na údržbu.
• Optimální pohodlí.


