
Figyelmeztetésa megelőző karbantartásra

Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Hatékonyan biztosítja a 
kényelmet
A távfűtéssel foglalkozó szolgáltatóknak 
két dolog a legfontosabb: az ügyfelek 
elégedettsége és a gazdaságos 
működtetés.A saját fűtési rendszert 
üzemeltetőknek is ugyanezek az érdekei 
és elvárásai.

Intelligens nyomásjelző központi 
fűtési rendszerekhez

A Flexcon PA egy olyan eszköz, amellyel 
jelentősen növelheti saját fűtési rendszerének 
üzembiztonságát, mint üzemeltető. A Flexcon PA 
egy intelligens eszköz, amely egy alkalmazással 
(applikációval) kombinálva időben figyelmezteti a 
tulajdonost ha a fűtési rendszerét automatikusan, 
vagy manuálisan után kell tölteni, vagy 
karbantartást kell végezni.

Ez a figyelmeztető funkció csökkenti a hibákat, 
megelőzi a további károsodásokat.



Szeretne többet megtudni?
Többet szeretne tudni a Flexcon PA-ról? Kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal. Nagyon szívesen 
bemutatjuk a Flexcon PA működését, hogy meggyőződjön 
róla érdemes ajánlania ügyfeleinek. A Flexcon PA 
megvásárlása ügyfeleinek nagyobb kényelmet, Önnek mint 
szolgáltatónak pedig nagyobb hatékonyságot biztosít.

Tel.: +36 23 880981
E-mail:sales@flamco.hu

A Flexcon PA működése

Beszerelés közben beállíthatja a Flexcon PA készüléket a minimális 
rendszernyomás rögzítésével. Ha a rendszernyomással bármilyen 
okból, például a tágulási tartály nyomásvesztése miatt probléma 
merül fel, a Flexcon PA üzenetet jelenít meg.

A telepítés háromféleképpen történhet:

Flexcon PA alkalmazásával. A szerelő 
a rendszerhez csatlakoztatja a 
készüléket. Szükség esetén az
üzemeltető tömlő csatlakoztatásával 
utántölti a rendszert.
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Flexcon PA alkalmazásával és fix 
csatlakozással a töltővezetékhez. A 
szerelő egy tömlővel egy gömbcsappal és 
egy visszafolyás gátlóval együtt építi be
a készüléket. Az üzemeltetőnek csak a 
gömbcsapot kell kinyitnia.

Flexcon PA AutoFill komplett rendszer 
alkalmazásával. A szerelő automatikus 
készüléket épít be, így az utántöltés
automatikusan történik. Az Autofill jelzést 
kap a Flexcon PA-tól, amikor utántöltésre 
van szükség. Az üzemeltetőnek nincs 
teendője.
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Feltöltés

A központi fűtési rendszerek számos meghibásodása az 
elégtelen vagy késedelmes vízfeltöltés következménye. 
A víz késedelmes utántöltése gyakran okozza a központi 
fűtőegység leállását a rendszer alacsony nyomása miatt.

A Flexcon PA előnyei

• Maximális kényelem az üzemeltetőnek.
• Közvetlen információk a rendszerről.
•  Figyelmeztetés a tágulási tartály megelőző

karbantartására.
• Gazdaságosabb működés.

A Flexcon PA

A Flexcon PA az okostelefonra vagy tabletre telepített 
alkalmazáshoz kapcsolódva valóban a fűtési rendszer 
személyi asszisztense. A fűtési rendszertől távol is figyelni 
tudja a folyamatokat.

Üzemeltetőként speciális menühöz fér hozzá, amely 
részletes információkkal szolgál, és lehetővé teszi a rendszer 
beállításainak ellenőrzését. Jobban fel lehet készülni az 
esedékes karbantartási munkák elvégzésére is.


