
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Komfortabel
og pålitelig
Sentralfyringssystemet skal alltid fungere. 
Det er det eneste som er viktig for deg 
som bruker. Det skal være uten ubehag og 
problemer, slik at du kan sitte hjemme og 
ha det godt og varmt. Takket være den nye 
teknologien kan du nå enkelt bli kvitt en av 
hovedårsakene til driftsavbrudd.

Den personlige assistenten 
for sentralfyringssystemet

Med Flexcon ser du nøyaktig hvordan varmeanlegget 
fungerer. Med tilkoblingen til den praktiske appen på 
mobiltelefonen informerer denne nyttige enheten deg 
dersom varmeanlegget trenger vedlikehold, eller dersom 
det må etterfylles med vann. Optimal feilforebygging, 
slik at du vil ikke lenger plutselig må ringe etter 
service i helgene fordi sentralfyringsenheten slutter å 
fungere. Flexcon PA gir sikkerhet, komfort og lavere 
vedlikeholdskostnader.



Vil du vite mer?

Er du interessert i å kjøpe Flexcon PA?  
Da kan du kontakte serviceselskapet ditt.  
Der kan de enkelt koble Flexcon PA til 
anlegget og fortelle deg hvordan det virker. 
Dersom du anskaffer Flexcon PA, innebærer 
det bare fordeler for deg. Den bidrar til 
pålitelig drift av sentralfyringssystemet og 
lavere vedlikeholdskostnader.

Hvis du vil ha mer informasjon om  
Flexcon PA, går du til: 
www.flamcogroup.com/no/flexcon-pa

Fortrinn med Flexcon PA

Med Flexcon PA kvitter du deg umiddelbart med 
alle disse problemene. Den er virkelig en personlig 
assistent for varmeanlegget ditt. Flexcon PA består 
av en smart trykksensor som installeres i nærheten av 
sentralfyringsenheten, og en app til mobiltelefonen som viser 
sensoravlesingene og anbefaler handlinger. Ved å klikke én 
gang på knappen kan du vise trykket i varmeanlegget. Hvis 
det er for lavt, etterfyller Flexcon PA automatisk.
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Mange problemer med varmeanlegg oppstår på grunn av 
behov for etterfylling av vann i systemet for at trykket i 
rørsystemet opprettholdes. Dersom etterfyllingen av vannet 
forsinkes, fører det ofte til at sentralfyringsenheten slås av 
på grunn av det lave trykket i anlegget.

Serviceselskapene kalles alt for raskt ut når disse 
driftsavbruddene oppstår, selv om etterfylling er en 
svært enkel sak. Det er imidlertid mange som ringer 
etter servicepersonell i slike tilfeller. Driftsstans som 
skyldes lavt vannivå i anlegget, dekkes vanligvis 
ikke av vedlikeholdskontraktene. Det fører til høye 
kostnader, inklusiv reiseutgifter på ca. 1100 kroner og 
arbeidskostnader.

Tilleggsdata analyseres i appen og 
kan deles med serviceselskapet. 
Ved behov kan du inngå avtaler 
med serviceselskapet om ytterligere 
vedlikehold.

Flexcon PA er et produkt fra Flamco, en avdeling av 
industrileverandøren Aalberts Industries. Flamco er spesialist 
innen utvikling og produksjon av komponenter til oppvarmings-, 
kjøle- og solcelleanlegg. Produktene omfatter ekspansjonskar, 
sikkerhetsventiler, varmtvannsberedere og automatiske 
etterfyllingsenheter for alle typer bygninger. Flamco har virksomhet i 
over 70 land, og hovedkontoret er i Nederland.

Fordelene med Flexcon PA

• Forhindre irriterende feil.
•  Varsler om forebyggende utskifting av deler.
•  Direkterapportering til serviceselskapene via appen.
• Minimalt med vedlikeholdskostnader over mange år.
• Optimal komfort.


