
Snižuje počet neplánovanýchservisních
zásahů

Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Poskytovat pohodlí 
efektivně
Společnost, která chce nabízet 
profesionální služby, jako je montáž 
systémů vytápění a jejich údržba, 
zajímají dvě věci: spokojený zákazník 
a efektivní provoz. V první řadě chcete 
poskytnout zákazníkovi teplo a pohodlí.

Osobní asistent pro 
ústřední vytápění

Nyní je zde technologie Flexcon PA, nástroj, 
který výrazně zvýší vaší efektivitu. Flexcon PA je 
inteligentní snímač tlaku v kombinaci s aplikací, 
která vaše zákazníky vždy včas informuje, pokud 
bude zapotřebí doplnit do topného systému 
médium nebo bude vyžadována jiná údržba.

Tato funkce preventivního varování omezí počet 
výjezdů servisních techniků, mnohdy kvůli 
banálním zásahům, jako je doplnění vody do 
systému. Tím se ušetří zbytečně vynaložené 
prostředky na dopravu a servis. Flexcon PA umožní 
lepší správu smluv o údržbě a vytvoří tak prostor 
pro poskytnutí služeb většímu počtu nových i 
stávajících zákazníků.



Chcete se dozvědět více?

Chcete se dozvědět více o systému Flexcon PA? Kontaktujte
prosím naše obchodní oddělení. Rádi vám ukážeme,
jak technologie Flexcon PA funguje a jak jí nejlépe doporučit
vašim zákazníkům. Nákup technologie Flexcon PA přináší 
vašim zákazníkům větší pohodlí a vám, servisní společnosti, 
vyšší efektivitu práce.

T:  +420 284 001 081
E: flamco@meibes.cz

Jak Flexcon PA funguje

Servisní organizace bude mít díky Flkexcon PA jednoduše vše pod kontrolou, 
od nákupu přes údržbu jednotlivých komponentů topného systému. Během 
instalace nastavíte na technologii Flexcon PA  minimální systémový tlak. Pokud 
dojde k problému, například s odtlakováním expanzní nádoby, zobrazí Flexcon 
PA zprávu na vašem mobilním zařízení.

Tři varianty způsobu instalace:

Flexcon PA s aplikací. Servisní technik 
připojí zařízení k jednotce ústředního 
vytápění. Bude-li to nutné, zákazník 
doplní systém připojením hadice 
k ústřednímu vytápění.

1 2 3

Flexcon PA s aplikací a trvalým připojením 
k vodovodnímu potrubí. Servisní technik 
nainstaluje zařízení na přípojku studené 
vody společně s kulovým kohoutem nebo 
ventilem a zpětnou klapkou. Pro zahájení 
doplňování stačí pouze, aby zákazník 
otevřel ventil.

Flexcon PA AutoFill s aplikací. Servisní 
technik nainstaluje plně automatickou 
jednotku. K doplňování dochází 
automaticky. Jednotka AutoFill obdrží 
signál vždy, když technologie Flexcon PA
vyhodnotí, že je nutné systém doplnit. 
Zákazník nemusí dělat vůbec nic.
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Doplňování

Mnoho poruch topného systému je způsobeno 
nedostatečným nebo opožděným doplněním média do 
soustavy. Důsledkem je výjezd servisní organizace a nutnost 
soustavu dopustit. Většina těchto závad není zahrnuta 
ve smlouvě o údržbě topného systému. Výsledkem je, že 
zákazník zaplatí více finančních prostředků za servis než by 
musel. 

Výhody systému Flexcon PA

• Optimální pohodlí pro zákazníka.
• Přímé podávání zpráv o chování tlakování soustavy.
• Varování týkající se preventivní údržby expanzní nádoby.
• Vyšší účinnost topného systému.
• Více času pro nové zákazníky.

Flexcon PA

Flexcon PA je přínosem jak pro servisní organizaci tak pro 
zákazníka. Pokud se spojí přes aplikaci s mobilním zařízením, 
funguje doslova jako osobní asistent pro systémy vytápění. 
Přínosem je, že přístup k němu tak mají obě strany. Servisní 
organizace tak může poskytnout zákazníkovi vzdálenou 
pomoc, aniž by musela cokoliv na místě řešit.

Servisní organizace má také přístup do speciální servisní 
úrovně s podrobnými informacemi, které umožňují zobrazit 
nastavení systému. nabízí preventivní výměnu starších 
komponentů během pravidelné údržby, což vede k úspoře 
času, který může být věnován péči o nové zákazníky.


