
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Skuteczność 
w zapewnianiu 
komfortu
Profesjonalne firmy świadczące 
instalacyjne oraz serwisowe 
skupiają się na dwóch rzeczach: 
zadowoleniu klientów i skutecznym 
działaniu instalacji. Koncentrują się 
na zapewnieniu klientowi efektywnie 
działającej instalacji. Im większej liczbie 
klientów można zapewnić ciepło i 
komfort, tym lepiej.

Osobisty asystent w dziedzinie systemów 
centralnego ogrzewania

Dzięki Flexcon PA masz teraz narzędzie, które 
zdecydowanie zwiększa wydajność Twojej firmy 
jako organizacji świadczącej usługi instalacyjne. 
Flexcon PA jest inteligentnym czujnikiem 
połączonym z aplikacją, która w odpowiednim 
czasie powiadamia klientów, o tym że system 
centralnego ogrzewania musi być automatycznie 
lub ręcznie napełniony wodą bądź wymaga 
konserwacji.

Funkcja ostrzegawcza zmniejsza liczbę 
nieplanowanych wezwań usługi napełniania, 
narażających firmę na koszta i utratę czasu. 
W skrócie: Flexcon PA pozwala lepiej zarządzać 
istniejącymi umowami serwisowymi i umożliwia 
obsługę większej liczby nowych i obecnych 
klientów.

Zredukuj nieplanowanewizyty serwisowe



Czy chcesz się dowiedzieć więcej?
Czy chcesz się dowiedzieć więcej na temat Flexcon PA? 
Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Z radością 
pokażemy Ci, jak działa Flexcon PA i w jaki sposób można 
go polecić klientom. Zakup Flexcon PA zapewnia klientom 
większy komfort a Tobie, firmie usługowej, większą 
wydajność.

T: +48 61 656 59 55
E: info@flamco.pl

Działanie Flexcon PA

Jako firma usługowa będziesz zaangażowany w zakup, instalację, odczyt 
aplikacji oraz, oczywiście, w konserwację Flexcon PA. Podczas instalacji 
skonfigurujesz Flexcon PA, określając minimalne ciśnienie w systemie. 
Jeśli będą jakieś nieprawidłowości z ciśnieniem w systemie, ponieważ, 
przykładowo, spadnie ciśnienie w naczyniu wzbiorczym, Flexcon PA wyświetli 
komunikat.

Instalację można przeprowadzić na 
trzy sposoby:

Flexcon PA z aplikacją. Serwisant 
podłącza urządzenie do jednostki 
centralnego ogrzewania. W razie 
potrzeby klient napełnia instalację, 
podłączając wąż do systemu 
centralnego ogrzewania.
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Flexcon PA z aplikacją i stałym 
podłączeniem do instalacji wodnej. 
Serwisant instaluje urządzenie wraz z 
dodatkowym wężem wody, zaworem 
kulowym oraz zaworem zwrotnym. Aby 
napełnić instalację, klient musi tylko 
otworzyć zawór.

Flexcon PA AutoFill z aplikacją. Technik 
instaluje w pełni automatyczne urządzenie. 
Napełnianie odbywa się automatycznie. 
AutoFill odbiera sygnał, gdy Flexcon PA 
uzna za konieczne napełnienie instalacji. 
Klient nie musi nic robić.

M
C

01
84

2/
07

-1
7/

po
l/I

N
S

T

Uzupełnianie wody

Wiele usterek systemów centralnego ogrzewania jest 
powiązanych ze zbyt małą ilością czynnika grzewczego w 
instalacji lub zbyt późnym jej uzupełnieniem. W wyniku tego 
firma serwisowa musi się udać w dane miejsce wyłącznie po 
to, aby przywrócić jego odpowiedni poziom w układzie. Wiele 
takich wezwań nie ma nic wspólnego ze standardowymi 
umowami serwisowymi. Klienci dość często są zaskoczeni, 
gdy zostaje im wystawiony rachunek za wezwanie 
serwisantów.

Zalety Flexcon PA

• Optymalny komfort dla klienta.
•  Informacje o zmianie ciśnienia w systemie dostępne na

smartfonie lub tablecie.
•  Ostrzeżenie o konieczności konserwacji

naczynia wzbiorczego.
• Większa wydajność instalacji.
• Więcej czasu dla nowych klientów.

Flexcon PA

Flexcon PA zapewnia korzyści Tobie, firmie usługowej i 
Twoim klientom. Podłączony do aplikacji na smartfon lub 
tablet działa dosłownie jak osobisty asystent systemów 
grzewczych. To bardzo wygodne rozwiązanie – Ty i Twoi 
klienci możecie mieć dostęp do tych samych informacji. 
Możesz zapewnić swoim klientom pomoc zdalną bez 
konieczności podróżowania do ich lokalizacji tylko po to, aby 
uzupełnić czynnik grzewczy w systemie.

Jako firma usługowa masz dostęp do specjalnego menu 
ze szczegółowymi informacjami, co pozwala Ci zobaczyć 
ustawienia systemu. Wszelkie wymagane wymiany części 
mogą być po prostu przeprowadzone podczas zwykłej 
konserwacji. Wynik: zadowolenie obecnych klientów i więcej 
czasu dla nowych.


