
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Wygodny
i niezawodny
System centralnego ogrzewania powinien 
działać nieprzerwanie. Jako użytkownik 
dokładnie tego oczekujesz. System nie 
powinien generować żadnych problemów, 
a Ty powinieneś się cieszyć komfortem 
i ciepłem w domu. Dzięki zastosowaniu 
najnowszej technologii możesz się pozbyć 
głównej przyczyny większości usterek.

Osobisty asystent w dziedzinie Twoje-
go systemu centralnego ogrzewania

Flexcon PA umożliwia dokładne sprawdzenie parametrów 
pracy systemu grzewczego. Dzięki połączeniu z 
praktyczną aplikacją zainstalowaną na smartfonie lub 
tablecie to przydatne urządzenie może poinformować 
użytkownika o tym, czy że system grzewczy wymaga 
konserwacji lub jest konieczne uzupełnienie czynnika 
grzewczego. Zapewnia to optymalny poziom eksploatacji 
instalacji, dzięki czemu eliminujesz nieoczekiwane  
wezwania serwisanta do usuwania awarii instalacji 
grzewczej. Flexcon PA to bezpieczeństwo, komfort i 
niższe koszty konserwacyjne.



Czy chcesz się dowiedzieć wię-
cej?

Interesuje Cię zakup Flexcon PA?  
W takim razie prosimy o kontakt z Twoją firmą 
serwisową. Firma może podłączyć Flexcon PA 
do Twojego systemu i zaprezentować sposób 
działania całego zestawu. Zakup Flexcon PA 
to same zalety. Produkt zapewnia niezawodną 
pracę systemu centralnego ogrzewania i 
niższe koszty konserwacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
Flexcon PA, wejdź na: 
www.flamcogroup.com/pl/flexcon-pa

Zalety Flexcon PA

Urządzenie Flexcon PA to faktyczny asystent Twojego 
systemu centralnego ogrzewania. System Flexcon PA składa 
się z inteligentnego czujnika ciśnienia zainstalowanego w 
pobliżu pieca CO, aplikacji na smartfon, która wyświetla 
odczyty czujnika oraz informuje o zalecanych działaniach. 
Wystarczy jjedno naciśnięcie przycisku, aby sprawdzić 
ciśnienie w układzie grzewczym. Jeżeli ciśnienie okaże się 
za niskie, Flexcon PA pomoże uzupełnić wodę do zadanego 
ciśnienia a Flexcon PA AutoFill zrobi to automatycznie.
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Wiele problemów z systemami centralnego ogrzewania 
jest związanych z koniecznością uzupełnienia poziomu 
czynnika grzewczego tak, aby zachować odpowiednie 
ciśnienie w układzie. Zbyt późne uzupełnienie tego poziomu 
często skutkuje wyłączeniem systemu ze względu na 
niewystarczające ciśnienie.

W takiej sytuacji firmy serwisowe są najczęściej wzywane 
niepotrzebnie, ponieważ uzupełnianie czynnika grzewczego 
to naprawdę prosta czynność. Rozwiązanie to jest bardzo 
korzystne, gdyż z reguły czynności takie jak uzupełnianie 
instalacji nie jest objęte umową serwisową, jest też na 
tyle proste, że każdy z użytkowników może wykonać to 
samodzielnie.

Aplikacja analizuje również inne 
dane, które mogą być przesłane 
bezpośrednio do firmy serwisowej. 
W razie potrzeby możesz również 
zaplanować dodatkowe działania 
konserwacyjne.

Flexcon PA to produkt firmy Flamco, należącej do grupy Aalberts 
Industries, dostawcy komponentów przemysłowych. Flamco to 
producent i dostawca systemów oraz produktów do instalacji 
grzewczych, chłodniczych i wody użytkowej. Firma produkuje 
naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, układy podgrzewające 
wodę i zespoły automatycznego napełniania przeznaczone do 
stosowania w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Flamco działa 
w ponad 70 krajach, a siedziba główna firmy znajduje się w Holandii.

Zalety Flexcon PA

• Zapobiega usterkom.
•  Informuje o konieczności wymiany poszczególnych

komponentów instalacji.
•  Aplikacja umożliwia przesłanie danych dotyczących

bieżących parametrów funkcjonowania instalacji do
firmy serwisowej.

• Minimalizuje koszty serwisowania przez wiele lat.
• Zapewnia optymalny komfort.


