
Förebygger oväntat underhåll

Flexcon PA:

www.flamcogroup.com

Personlig övervakning

Flamco PA ger villaägare möjlighheten 
att själva övervaka sitt värmesystem 
via smartphone. På så sätt kan man 
tidigt upptäcka om värmesystemet 
tappar tryck på grund av felaktiga 
komponenter eller läckage. 

Your reliable partner

Den personliga assistenten 
för värmesystemet

Idag har villaägare många gånger möjlighet att 
övervaka sin värmeproduktion via appar. Med 
Flexon PA ger ni era kunder möjligheten att övervaka 
distributionssystemet på ett liknande sätt. Flexcon 
PA består av en smart sensor som tillsammans med 
en app meddelar kunden när systemet är i behov av 
underhåll. 

Flamcos tryckassistent Flexcon PA övervakar trycket i 
distributionssystemet. Flexcon PA mäter regelbundet 
systemtrycket och sparar mätningarna i en loggfil. I 
samarbete med den tillhörande appen analyser den 
systemets funktioner och hjälper slutanvändaren 
med förebyggande underhållsarbete. Varning ges, 
t.ex. om det är stor risk för fel på expansionskärlet, 
säkerhetsventilen öppnas och läckage detekteras. 

Flexcon PA kan också hjälpa till med och/eller regler 
påfyllningen av värmesystemet enligt det förinställda 
arbetstrycket.



Vill du veta mer?
Vill du veta mer om Flexcon PA? Kontakta vår 
försäljningsavdelning. Vi visar dig gärna hur Flexcon PA 
fungerar och hur den kan rekommenderas för dina kunder. 
En Flexcon PA ger kunderna bättre komfort och gör er 
servicefirma effektivare.

T: 0500 42 89 95
E: vvs@flamco.se

Så fungerar Flexcon PA

Som serviceföretag är ni inblandade i köpet och installationen av Flexcon PA, 
avläsningen av appen och, naturligtvis också, underhållet. Under installationen 
ställer ni in Flexcon PA genom att registrera det lägsta systemtrycket. 
Om något blir fel med systemtrycket på grund av exempelvis tryckfall i 
expansionskärlet visar Flexcon PA ett meddelande.

Installationen kan göras på tre sätt:

Flexcon PA med app. Installatören 
ansluter enheten till värmeenheten. 
Vid behov fyller kunden på systemet 
genom att ansluta en slang till 
centralvärmesystemet.

1 2 3

Flexcon PA med app och permanent 
anslutning till vattenledning. Installatören 
installerar enheten tillsammans med 
en extra vattenslang, en kulventil och 
ett återsugningsskydd. För att fylla på 
systemet behöver kunden bara öppna 
ventilen.

Flexcon PA AutoFill med app. Installatören 
installerar en helautomatisk enhet. 
Påfyllning sker automatiskt. AutoFill får en 
signal när Flexcon PA anser att systemet 
behöver fyllas på. Kunden behöver inte 
göra något.
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Fylla på

Många värmesystemhaverier kan kopplas till för låga 
vattenvolymer i värmesystemet. Konsekvenserna för 
villaägare kan bli akuta behov av service. Flexcon PA ger 
villaägare en möjlighet att i ett tidigt stadium upptäcka fel i 
värmesystemet och i god tid påkalla servicepersonal.

Fördelarna med Flexcon PA

• Optimal komfort för kunden.
• Direktrapportering av tryckhållningsstatus.
•  Varning för förebyggande underhåll  

av expansionskärlet.
• Nöjdare kunder.

Flexcon PA

Flexcon PA ger er som installatör mölighet att sälja en extra 
trygghet till era kunder. Eftersom den är kopplad till en app 
på en smartphone eller surfplatta fungerar den bokstavligen 
som en personlig assisten för värmesystemet.Dessutom så 
ser både ni och era kunder samma bilskärm, vilket är väldigt 
praktiskt.

Som serviceföretag har ni tillgång till en speciell meny 
med utförlig information om systemets inställningar. Delar 
som behöver bytas kan ni ta hand om under det vanliga 
underhållet. Resultatet: nöjda befintliga kunder och mer tid för 
nya kunder.


