
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Efficiency bij het 
bieden van comfort

Bij een professioneel cv-installateur 
draait het om twee zaken: tevreden 
klanten en een efficiënte bedrijfsvoering. 
Allereerst wilt u zoveel mogelijk mensen 
kunnen helpen. Hoe meer klanten u 
warmte en comfort kunt bieden, hoe 
beter.

Your reliable partner

de persoonlijke assistent 
van de cv-installatie

Daarnaast beschikt u met de Flexcon PA over een 
hulpmiddel waarmee u als installateur een flinke 
efficiencyslag maakt. De Flexcon PA is een slimme 
sensor plus app die bij uw klanten tijdig aangeeft 
wanneer de cv-installatie (automatisch) moet 
worden bijgevuld of onderhoud nodig heeft.

Deze signaleringsfunctie beperkt het aantal 
zogeheten ongeplande bijvulritten, die het 
bedrijf veel uren kosten zonder dat daar 
navenante inkomsten tegenover staan. Kortom, 
met de Flexcon PA kunt u uw bestaande onder-
houdscontracten beter beheren en ontstaat er 
ruimte om meer (nieuwe) klanten te bedienen.



Meer weten?

Wilt u meer weten over de Flexcon PA? Neem dan contact 
op met onze sales afdeling. Wij laten u graag zien hoe de 
Flexcon PA werkt en kunt aanbevelen bij uw klanten. De 
aanschaf van de Flexcon PA biedt uw klanten meer comfort 
en levert u als installateur meer efficiency op.

T: 033-2997500
E: info@flamco.nl

Hoe werkt de Flexcon PA

Als installateur bent u betrokken bij de aanschaf van de Flexcon PA, de 
montage, het uitlezen van de app en natuurlijk het onderhoud. Bij de installatie 
stelt u de Flexcon PA in, zodat de minimale installatiedruk bekend is. Als er iets 
met de installatiedruk niet in orde is, zoals bijvoorbeeld als het expansievat zijn 
voordruk verliest of het waterpeil te laag is, geeft de Flexcon PA een melding.

Installeren kan op drie manieren:

Flexcon PA met app. De monteur sluit 
het apparaat aan op de cv-installatie. 
Indien nodig vult de klant de installatie 
zelf bij, door een slang aan te sluiten 
op de cv-installatie. 
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Flexcon PA met app met permanente 
aansluiting op waterleiding. De 
monteur installeert het apparaat met 
een extra waterslang, kogelkraan en 
terugstroombeveiliging. De klant hoeft 
voor het bijvullen alleen op een knopje te 
drukken en de kraan open te zetten.

Flexcon PA AutoFill met app. 
De monteur bevestigt een 
volautomatische installatie. Bijvullen 
gebeurt vanzelf. Zodra de Flexcon 
PA het nodig vindt om bij te vullen, 
krijgt de AutoFill een signaal. De 
klant hoeft verder niets te doen. 
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Bijvullen

Veel storingen van cv-installaties hangen samen met het 
onvoldoende of te laat bijvullen. Het gevolg is dat u als 
installateur vaak alleen langs moet om de installatiedruk weer 
op peil te krijgen. Veel van deze spoedklussen vinden plaats 
buiten het reguliere onderhoudscontract. Klanten ervaren die 
achteraf – vanwege de in rekening gebrachte voorrijkosten - 
als een onnodige aanslag op hun portemonnee.

De voordelen van de Flexcon PA

• Optimaal comfort voor de klant.
• Directe rapportage van het drukbehoud.
• Signalering preventief onderhoud expansievat.
• Meer efficiency.
• Meer tijd voor nieuwe klanten.

De Flexcon PA

De Flexcon PA biedt voordelen voor u als installateur en voor 
uw klanten. De Flexcon PA is verbonden met een app op 
smartphone of tablet. Hij is feitelijk de Persoonlijke Assistent 
van de cv-installatie. Het handige is dat zowel klanten als uzelf 
de app kunnen uitlezen. U kunt uw klanten op afstand helpen, 
zonder dat u direct langs hoeft te gaan om alleen bij te vullen. 

Als installateur heeft u via een speciaal menu toegang 
tot detailinformatie, waardoor u precies ziet hoe het met 
de installatie is gesteld. Het eventueel vervangen van 
onderdelen kan gewoon tijdens de reguliere onderhouds-
beurt. Het resultaat: tevreden bestaande klanten en meer
tijd voor nieuwe klanten.


