
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Kényelmes
és megbízható
Ahhoz,  hogy Ön otthonában kellemes 
meleget élvezhessen, központi fűtési 
rendszerének problémamentesen 
kell működnie. Az új technológiának 
köszönhetően most könnyen 
megszabadulhat a meghibásodások egyik 
fő okától.

Okos eszköz a fűtési rendszerek 
üzembiztonsága érdekében

A Flexcon PA lehetővé teszi, hogy pontosan figyelje 
fűtési rendszerének működését. Mobiltelefonján 
található praktikus alkalmazáshoz csatlakoztatott 
hasznos készülék tájékoztatja, ha a fűtési rendszere 
karbantartásra szorul, vagy ha víz utántöltésre van 
szükség. Optimális hibamegelőzés, hogy többé ne 
kelljen hétvégén kihívnia a szerelőt, mert a központi 
fűtési rendszere hirtelen leállt. A Flexcon PA biztonságot, 
kényelmet nyújt, és csökkenti a karbantartási 
költségeket.



Szeretne többet megtudni?

Szeretné megvásárolni a Flexcon PA-t?  
Ebben az esetben forduljon szakemberhez. 
Ők egyszerűen csatlakoztatni tudják a Flexcon 
PA-t a rendszeréhez, és elmagyarázzák a 
működését. A Flexcon PA megvásárlásával Ön 
csak előnyöket szerez, hiszen központi fűtési 
rendszere megbízhatóan és alacsonyabb 
karbantartási költségekkel üzemel.

A Flexcon PA-ról itt talál további 
információkat: 
www.flamcogroup.com/hu/flexcon-pa

A Flexcon PA előnye

A Flexcon PA egy okos eszköz, amely  fűtési rendszerében 
az esetleges meghibásodásokat időben jelzi. A Flexcon PA 
egy, a központi fűtőegység közelében elhelyezett intelligens 
nyomásérzékelőből és egy, az érzékelő adatait megjelenítő és 
teendőket javasoló mobilalkalmazásból áll. Egy kattintással 
leolvashatja a fűtési rendszer nyomását. Ha az érték 
túl alacsony, a Flexcon PA automatikusan megkezdi az 
újratöltést.
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A fűtési rendszerek legnagyobb problémája, hogy a 
csőrendszerben uralkodó nyomás fenntartása érdekében 
vizet kell utántölteni a rendszerbe. A víz késedelmes 
utántöltése gyakran okozza a központi fűtőegység leállását 
a rendszer alacsony nyomása miatt.

Az emberek ilyen hibák esetén hajlamosak rögtön a szerelőt 
hívni, pedig az újratöltés egy viszonylag egyszerű művelet. 
Ennek ellenére sokszor szakember segítségét kérik. A 
rendszer alacsony vízszintje miatti leállásra azonban 
általában nem terjed ki a karbantartási szerződés. Ez magas 
kiszállási és munkadíjjal jár.

Az alkalmazás további adatokat 
is elemez, és azok a szerelővel is 
megoszthatók. Szükség esetén 
további karbantartási időpontokat is 
egyeztethet velük.

A Flexcon PA a Flamco vállalat terméke, amely az ipari beszállítóként 
ismert Aalberts Industries vállalatcsoport tagja. A Flamco fűtési, 
hűtési és napelemes rendszerek elemeinek fejlesztésével és 
gyártásával foglalkozik. Többek közt lakó- és nem lakáscélú 
épületekhez gyártanak tágulási tartályokat, biztonsági szelepeket, 
vízmelegítőket és automatikus újratöltő egységeket. A Flamco több 
mint 70 országban aktív, központja pedig Hollandiában található.

A Flexcon PA előnyei
• Megelőzi a zavaró meghibásodásokat.
•  Figyelmeztet az alkatrészek megelőző jellegű

cseréjére.
•  Az alkalmazás közvetlenül továbbítja a rendszer

adatait az üzemeltetőnek.
• Hosszú távon minimalizált karbantartási költség.
• Optimális kényelem.


