
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Komfortabel
og pålidelig
Dit centralvarmesystem bør altid fungere. 
Det er det vigtigste for dig som bruger. 
Det skal være nemt og problemfrit, så 
du kan have det behageligt og varmt i dit 
hjem. Takket være ny teknologi kan du nu 
nemt blive af med én af hovedårsagerne til 
systemnedbrud.

Den personlige assistent til 
dit centralvarmesystem

Flexcon giver dig mulighed for at se præcis, hvordan 
dit varmesystem kører. Forbundet til en praktisk 
app på din mobiltelefon, der giver dig besked, 
hvis dit varmesystem har brug for vedligeholdelse, 
eller hvis det mangler vand. Optimal forebyggelse 
af driftsforstyrrelser, så du ikke længere behøver at 
ringe til en servicetekniker i weekenden, fordi din 
centralevarmeenhed pludselig holder op med at fungere. 
Flexcon PA giver dig sikkerhed, komfort og lavere 
vedligeholdelsesomkostninger.



Vil du have flere oplysninger?

Er du interesseret i at købe Flexcon PA? 
Kontakt i så fald dit serviceselskab /VVS 
installatør. De kan tilslutte Flexcon PA til 
dit system og fortælle dig, hvordan det 
fungerer. Der er udelukkende fordele ved at 
anskaffe en Flexcon PA-enhed, da du sikres 
et pålideligt centralvarmesystem med lavere 
vedligeholdelsesomkostninger.

For yderligere oplysninger om  
Flexcon PA, besøg: 
www.flamcogroup.com/dk/flexcon-pa

Fordelen ved Flexcon PA

Med Flexcon PA undgår du alle disse problemer. Faktisk er 
denne enhed en personlig assistent til dit varmesystem. En 
Flexcon PA-enhed består af en intelligent tryksensor monteret 
i nærheden af din centralvarmeenhed samt en app på din 
mobiltelefon, der viser sensoraflæsningerne og anbefaler 
eventuelle handlinger. Med et enkelt klik på en knap får du 
vist trykket i dit varmesystem. Hvis det er for lavt, påbegynder 
Flexcon PA automatisk genfyldningen.
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De fleste problemer i forbindelse med varmesystemer 
opstår, fordi der mangler vand i systemet, der er med til at 
opretholde trykket i rørsystemet. Hvis der ikke fyldes vand 
på i tide, stopper din centralvarmeenhed med at fungere, 
fordi systemtrykket bliver for lavt.

Når disse problemer opstår, bliver serviceselskaberne ofte 
kontaktet, selvom påfyldning af vand er en forholdsvis 
enkel proces. I sådanne tilfælde ringer folk dog alligevel 
efter en servicetekniker. Men driftsforstyrrelser på grund 
af lavt vandniveau i systemet er typisk ikke dækket af 
vedligeholdelseskontrakter. Dette resulterer i dyre regninger, 
herunder transportudgifter på op til 900 kr. pr. besøg samt 
arbejdsløn.

Yderligere data analyseres i appen 
og kan deles med dit serviceselskab. 
Hvis det er nødvendigt, kan du indgå 
en aftale med dem om yderligere 
vedligeholdelse.

Flexco PA er et produkt fra Flamco, en afdeling i Aalberts Industries, 
en industriel leverandør. Flamco specialiserer sig i udviklingen og 
produktionen af komponenter til varme-, køle- og solenergisystemer. 
Deres produkter omfatter ekspansionsbeholdere, sikkerhedsventiler, 
vandvarmere og automatiske genopfyldningsenheder til bolig- og 
erhvervsejendomme. Flamco er aktiv i mere end 70 lande og har 
hovedkontor i Holland.

Fordele ved Flexcon PA

• Undgå generende fejl.
•  Advarsler til forebyggende udskiftning af reservedele.
•  Direkte rapportering til serviceselskab via appen.
• Minimale vedligeholdelsesomkostninger år efter år.
• Optimal komfort.


