
Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Bekväm
och tillförlitlig
Det viktigaste för dig som användare är att 
ditt värmesystem alltid fungerar som det 
ska. Du ska kunna njuta av ett varmt och 
skönt hem utan problem. Och tack vare ny 
teknik slipper du nu en vanlig orsak till att 
systemet slutar fungera.

Your reliable partner

Den personliga assistenten 
för ditt värmesystem

Med Flexcon PA kan du se exakt hur ditt värmesystem 
mår. Du ansluter bara den här praktiska enheten till 
en app på din mobiltelefon eller surfplatta så får 
du information när ditt värmesystem kräver underhåll 
eller om du behöver fylla på mer vatten. Den förhindrar 
fel på ett optimalt sätt. Du slipper därmed samtal till 
servicebolag under helgen då ditt värmesystem plötsligt 
slutar att fungera. Flexcon PA erbjuder säkerhet, komfort 
och lägre underhållskostnader.



Vill du veta mer?

Är du intresserad av att köpa Flexcon PA? I 
så fall kontaktar du ditt serviceföretag. De kan 
enkelt ansluta Flexcon PA till ditt system och 
förklara hur det fungerar. Med Flexcon PA får 
du ett tillförlitligt centralvärmesystem med 
lägre underhållskostnader.

Mer information om  
Flexcon PA hittar du på: 
www.flamcogroup.com/se/flexcon-pa

Fördelarna med Flexcon PA

Med Flexcon PA får du en tryggare vardag med ditt 
värmesystem. Flexcon PA är faktiskt som en personlig 
assistent för ditt värmesystem. En Flexcon PA består 
av en smart sensor som installeras i närheten av din 
centralvärmeenhet och en mobilapp som visar givarvärdena 
och rekommenderade åtgärder. Det är bara att trycka på en 
knapp för att se trycket i ditt värmesystem. Om det är för lågt 
kan Flexcon PA även fylla på automatiskt.
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Många problem med värmesystem involverar behovet att 
fylla på vatten för att upprätthålla trycket i rörsystemet. Om 
du dröjer med att fylla på vatten i rörsystemet finns risk att 
systemet slutar att fungera som det skall.

Akuta driftstopp kommer sällan lämpligt. Med Flexcon PA 
kan du i god tid tillkalla servicetekniker och därmed undvika 
akuta och kostsamma nödutryckningar.

Ytterligare data analyseras i appen 
och kan delas med ditt serviceföretag. 
Om nödvändigt kan du använda 
den för att schemalägga ytterligare 
underhåll.

Flexcon PA är en produkt från Flamco, en division inom 
industrileverantören Aalberts Industries. Flamco specialiserar 
sig på utveckling och tillverkning av värme-, kyl- och 
solvärmesystemkomponenter. Produkterna omfattar expansionskärl, 
säkerhetsventiler, varmvattenberedare och enheter för automatisk 
påfyllning för bostäder och andra byggnader. Flamco finns i fler än 70 
länder och har sitt huvudkontor i Nederländerna.

Fördelarna med Flexcon PA

• Förhindrande av plötsliga fel.
•  Varningar för förebyggande byten av delar.
•  Direktrapportering till serviceföretag via appen.
• Lägre underhållskostnader under flera år.
• Optimal komfort.


