
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Comfortabel en 
betrouwbaar
Uw centrale verwarming moet het altijd 
doen. Voor u als gebruiker is dat het enige 
dat telt. Vrij van ongemak en storingen, 
zodat u er thuis comfortabel en warm bij 
zit. Dankzij een nieuwe techniek kunt u 
een belangrijke oorzaak van storingen 
eenvoudig buiten de deur houden.

Your reliable partner

de persoonlijke assistent 
van uw cv-installatie

Met de Flexcon PA ziet u precies hoe uw cv-installatie 
zich gedraagt. Een handig apparaat, in verbinding met 
een praktische app op uw mobiele telefoon, waarmee 
kunt aflezen wanneer uw cv-installatie onderhoud 
nodig heeft of bijgevuld moet worden. Optimale 
storingspreventie, dus u hoeft niet langer onverwachts 
in het weekend een installateur te bellen omdat uw 
cv-installatie plots dienst weigert. De Flexcon PA biedt 
zekerheid, extra comfort en lagere onderhoudskosten.



Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de aanschaf van 
de Flexcon PA? Neem dan contact op 
met uw installateur. Hij kan de Flexcon 
PA eenvoudig aansluiten op uw installatie 
en legt u uit hoe het werkt. De aanschaf 
van de Flexcon PA biedt u alleen maar 
voordelen: een betrouwbare cv-installatie 
en lagere onderhoudskosten.

Kijk voor meer informatie
over de Flexcon PA op: 
www.flamcogroup.com/nl/flexcon-pa

Het voordeel van de Flexcon PA

De Flexcon PA verlost u in één keer van al deze problemen. 
Hij is feitelijk de Persoonlijke Assistent van uw cv. De Flexcon 
PA bestaat uit een slimme druksensor in de nabijheid van de 
cv-ketel en een app op uw mobiele telefoon die de sensor 
uitleest en acties voorstelt. Zo heeft u met één druk op de 
knop zicht op de druk in uw cv-installatie. Als die te laag is 
start de Flexcon PA volautomatisch met bijvullen.
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Veel problemen in een cv-installatie hangen samen met 
bijvullen: het toevoegen van water aan de installatie zodat 
de druk in het leidingensysteem op peil blijft. Vaak gebeurt 
dat bijvullen te laat, waardoor uw cv-ketel in storing valt 
vanwege een te lage installatiedruk.

Voor zulke storingen wordt al snel de installateur gebeld, 
terwijl bijvullen een betrekkelijk eenvoudige handeling is. 
Vaak laat men in die gevallen de installateur ook nog eens 
langskomen. Maar in de regel vallen storingen als gevolg 
van een laag waterpeil in de installatie buiten het reguliere 
onderhoudscontract. Dit brengt hoge kosten met zich mee: 
voorrijkosten van € 120,- per keer plus arbeidsloon zijn hier 
geen uitzondering.

Aanvullende data worden in de 
app geanalyseerd en kunnen 
worden gedeeld met uw installateur. 
Indien nodig kan in overleg met de 
installateur tijdig extra onderhoud 
worden ingepland.

De Flexcon PA is een product van Flamco, onderdeel van industriële 
toeleverancier Aalberts Industries. Flamco is gespecialiseerd in 
de ontwikkeling en productie van onderdelen voor verwarmings-, 
koel- en solar installaties. Flamco is onder meer producent van 
expansievaten, veiligheidsventielen, boilers en navulautomaten voor 
woningbouw en utiliteit. Flamco is actief in meer dan 70 landen, het 
hoofdkantoor staat in Nederland.

De voordelen van de Flexcon PA

• Voorkomen van onnodige storingen.
•  Waarschuwing preventief vervangen onderdelen.
• Via app directe rapportage aan installateur.
• Meerjarig minimaliseren onderhoudskosten.
• Optimaal comfort.


