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Flamco Flexcon PA AutoFill trycksättningsassistent
används för att övervaka värmesystem 45 kW och hjälpa
montören och slutanvändaren med tryckunderhåll.
Flexcon PA AutoFill loggar och varnar när
trycksättningsproblem uppstår och hjälper till att (eller
kontrollerar) att värmesystemet fylls på till rätt
arbetstryck. Det kan också ange expansionskärls
livslängd utan att koppla loss kärlet och du kan
programmera övervakning av underhållsintervaller för
trejdepartskomponenter. Flexcon PA levereras med en
app för smarttelefon/surfplatta för avancerad och
komplett leverans av systemstatus, styrda underhållsråd
och med en påfyllningsenhet för en komplett
automatisering vid påfyllning och läckagedetektor i
uppvärmningssystem.

Fördelar
• Eliminerar oplanerade servicesamtal för okynnesfel som orsakats av tryckbortfall i systemet och ökar bekvämligheten för

slutkunderna.
• Övervakning av påfyllningstryck, säkerhetsventilens urladdningar, slutet av expansionskärlets livslängd och schemalagda

underhållsintervaller av komponenter.
• Flexcon PA AutoFill-sats med automatisk påfyllning och läckagedetektorfunktion.
• Appen gör det möjligt för slutkunder att dela händelseloggar med sina montörer för fjärrstyrd support.
• Flexcon PA AutoFill ger montören överblick över platsen så att de ser hur installationens trycksättning går.
 
Tekniska data
• Lämplig för värmesystem med expansionskärl med en systemvolym upp till 40 000 l och för tillsats av glykolbaserad

frostskyddsfrysning upp till 50%.
• Kan kombineras med Flamconnect Remote Service.
• Strömförsörjning: 12 V strömadapter.
• Systemtemperatur under driftl: 0 °C / 90 °C.
• Omgivningstemperatur under drift: 0 °C / 40 °C.
• Systemtryck under drift upp till 3,5 bar.
• Flödeshastighet (påfyllning): 0,7 m3 / timme.
• Dimensionerat tryck: PN 6.

The Flexcon PA AutoFill set includes: Flexcon PA (G ¼" M), AutoFill unit (G ½" M), t-piece (G ½" F), straight coupling (G ½" F), shut-off
valve (¼" x ½"), 2x compression nut/ring (15 mm).<><>
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Typ Anslutning
(D)

Mått Flamco nr.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

-

Flexcon PA AutoFill G 1⁄2" - 15 mm
(2x)

263 136 109,5 32 57 1 23761

Flexcon PA AutoFill C G 1⁄2" - 15 mm
(2x)

263 136 109.5 32 57 1 23762

Mer information finns på internet:
Flexcon PA AutoFill Instruktioner för installation och drift
Manual for installing new firmware
Frequently asked questions
Declaration of conformity
Katalogen som PDF
Leaflet Flexcon PA - Installer
Leaflet Flexcon PA - Consumer
Frequently asked questions
Brochure Flamconnect Remote Service
Förenklad påfyllningsprocedur
Hela animationen
Hela animationen
Prescor IC Fill PA
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https://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/man_flexcon_pa_autofill_20180313_inet.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/addendum_flexcon-pa_autofill_20180703.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/manuals/faq_flexcon-pa_autofill_eng.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/certificates/decl_conf_flexcon-pa_autofill.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/Catl_swe_2018_lr.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/Leaflet_Flexcon_PA_inst_SWE.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/Leaflet_Flexcon_PA_Autofill_cons_SWE.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/faq_flexcon-pa_autofill_eng.pdf
https://www.flamcogroup.com/media/files/documentation/fld_Flamconnect_Remote-Service_swe_2021-08
https://www.flamcogroup.com/media/files/animation/Flexcon-PA_in-app.mp4
https://www.flamcogroup.com/media/files/animation/Flexcon-PA AutoFill [ZWEEDS].mp4
https://www.flamcogroup.com/media/files/animation/flexcon-pa_swe_animation.zip
https://www.flamcogroup.com/media/files/animation/Flamco_Prescor_IC_Fill_PA_helpdesk_video.mp4

