
Reducererantallet afuplanlagte servicebesøg

Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Effektiv og 
komfortabel 
varmeforsyning
Virksomheder, der tilbyder professionel 
varme- og vvs-service, fokuserer på to 
ting: Tilfredse kunder og effektiv drift. 
Målet er først og fremmest at hjælpe så 
mange mennesker som muligt. Jo flere 
kunder, der kan forsynes med varme og 
komfort, desto bedre.

Den personlige assistent til 
centralvarmesystemer

Med Flexcon PA har du nu et værktøj, der i 
høj grad øger din effektivitet som en teknisk 
serviceorganisation. Flexcon PA er en 
intelligent sensor kombineret med en app, 
der giver dine kunder besked i god tid, inden 
centralvarmesystemet enten automatisk eller 
manuelt skal efterfyldes med vand eller kræver 
vedligeholdelse.

Denne advarselsfunktion mindsker antallet af ikke 
planlagte servicebesøg, der koster virksomheden 
mange timer og penge uden tilstrækkeligt 
tilsvarende indtjening. Flexcon PA sætter dig 
kort sagt i stand til bedre at administrere dine 
eksisterende servicekontrakter og skaber mulighed 
for at betjene flere nye og eksisterende kunder.



Vil du have flere oplysninger?

Vil du gerne have flere oplysninger om Flexcon PA? Kontakt 
vores salgsafdeling. Vi vil med glæde vise dig, hvordan 
Flexcon PA fungerer og kan anbefales til dine kunder. Købet 
af en Flexcon PA giver dine kunder større komfort og din 
servicevirksomhed større effektivitet.

Tlf.: +45 44 940207
E-mail: info@flamco.dk

Sådan fungerer Flexcon PA

Som servicevirksomhed involveres du i købet, monteringen og 
vedligeholdelsen af Flexcon PA samt i aflæsningen af appen. Under 
monteringen indstiller du Flexcon PA ved at angive minimumssystemtrykket. 
Hvis noget går galt med systemtrykket, fx fordi ekspansionsbeholderen fx 
mister sit tryk, viser Flexcon PA en meddelelse i displayet.

Montering kan foregå på tre måder:

Flexcon PA med app. 
Serviceteknikeren forbinder enheden 
med centralvarmesystemet. Om 
nødvendigt efterfylder kunden 
systemet ved at tilslutte en slange til 
centralvarmesystemet.
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Flexcon PA med app og permanent 
tilslutning af vandslange. 
Serviceteknikeren monterer enheden 
sammen med en ekstra vandslange, 
kugleventil og tilbageløbsventil. Kunden 
skal blot åbne ventilen for at efterfylde.

Flexcon PA AutoFill med app. Teknikeren 
monterer en fuldautomatisk enhed. 
Efterfyldning sker automatisk. AutoFill 
modtager et signal, når Flexcon PA anser 
det for nødvendigt at efterfylde systemet. 
Kunden behøver ikke at foretage sig 
noget.
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Efterfyldning

Mange nedbrud på centralvarmesystemer er forbundet 
med utilstrækkelig eller forsinket efterfyldning af vand. 
Konsekvenserne for din servicevirksomhed er, at du bliver 
nødt til at tage hjem til kunden kun for at genoprette 
vandstanden i systemet. Mange af disse nødbesøg er ikke 
dækket af den normale servicekontrakter. Kunder bliver 
efterfølgende sure over de nødudgifter, de pålægges.

Fordele ved Flexcon PA

• Optimal komfort for kunden
• Direkte rapportering af trykadfærd
•  Advarsel om forebyggende vedligeholdelse

af ekspansionsbeholderen
• Øget effektivitet
• Mere tid til nye kunder

Flexcon PA

Flexcon PA giver både dig som servicevirksomhed og dine 
kunder fordele. Den er forbundet til en app på en smartphone 
eller tablet og fungerer bogstavelig talt som en personlig 
assistent for varmesystemer. Både du og dine kunder har 
nem adgang til displayet. Du kan hjælpe dine kunder via 
fjernadgang og behøver altså ikke tage hjem til dem kun for at 
fylde systemet op med vand.

Som servicevirksomhed har du adgang til en særlig menu 
med detaljerede oplysninger, hvor du kan se systemets 
indstillinger. Eventuelle påkrævede udskiftninger af 
reservedele kan ganske enkelt finde sted under normale 
vedligeholdelsesbesøg. Resultatet er tilfredse eksisterende 
kunder og mere tid til nye kunder.


