KONFORT 700R SERIEN

NYE KRAV – NYE LØSNINGER

Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel
R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre for miljøet, vil gradvist udskifte det traditionelle R134a,
som stadig kan bruges af producenterne indtil d. 1. januar 2017 på tidligere typegodkendte køretøjer.
Der vil være en lang periode hvor teknikere skal håndtere begge typer kølemiddel.
Værksteder har to muligheder for at forblive up-to-date:
De kan vælge to separate service stationer.
De kan købe en enkelt service station som kan anvende begge typer kølemiddel.

TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE

FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

1. Service stationerne 760R & 720R kan købes til brug med enten R134a eller det nye R1234yf kølemiddel.
Takket være det valgfri retrofit kit, kan værkstedet til hver en tid ændre en KONFORT fra R134a, til R1234yf.
2. Top modellen KONFORT 780R kan anvende begge typer kølemiddel samtidig, takket være de eksklusive,
teknologiske løsninger.

DESIGNET FOR EFFEKTIVITET
Den nye 700R serie er designet efter grundige undersøgelser og udvikling, hvor TEXA’s teknikere og designere har studeret innovative løsninger, og kombineret maximal funktionalitet med banebrydende teknologi.
Resultatet af dette arbejde er en innovativ service station, hvor ikke færre end otte internationale patenter er
blevet anvendt. Den nye KONFORT er produceret på et automatiseret samlebånd, udstyret med avancerede
computer teknologi, for at sørge for maximal kvalitet og pålidelighed.
Kabinettet til service stationen har en ren og stilfuld linie, mens det interne er designet til at gøre vedligeholdelse af olieskift eller tørfilter simpel. Kølemiddel beholderen er placeret på en
robust vægt med et sikkerheds system der forhindrer ændringer i kalibreringen
under transport på værkstedet.
De anvendte komponenter, såsom genvindings gruppen, har stor effektivitet
og garanterer over 95% genvinding af kølemiddel. Kontrol konsollen har to
synlige manometre, og en interaktiv monitor som sørger for optimal læsbarhed
under alle lys forhold.
Den indeholder også en optisk signal gruppe som indikerer de forskellige
trin i processen via forskelligt farvede LED’er. På højre side af monitoren
er der en SD kort læser som, udover at indeholde køretøjets database,
kan lagre forskellige service registreringer.
Hele den øvre konsol kan vendes så displayet kan
ses fra brugerens placering.

NYE
PATENTER
NYE EKSKLUSIVE
EKSKLUSIVE LØSNINGER – 8 NYE PATENTER

HERMETISK FORSEGLET
OLIE LAGRINGS FLASKE
(Kun 760R & 780R)
Traditionelle flasker er ikke forseglede og
indeholder en mængde luft, så vandmolekylerne kan trænge ind i olien. TEXA’s løsning består af en special beholder (med
patent), som forhindrer at olie, luft og fugt
bliver blandet sammen. Disse specielle
flasker kan genbruges. En speciel proces
fjerner overskydende luft efter påfyldning.

SYSTEM SKYLNING
For sikkerhed og effektivitet er det nødvendigt at forskellige olietyper og kølemidler ikke kommer i kontakt med
hinanden. Derfor har TEXA udviklet en speciel rense proces af de interne kredsløb i stationen. Før du starter en
service, som kræver forskellige kølemidler eller olier, starter systemet en effektiv automatiseret procedure for at
undgå forurening af de forskellige substanser.

AUTOMATISK FLASKE
GENKENDELSE
(Kun 760R & 780R)
Udviklingen af nye køretøjs typer, særligt
hybrid køretøjer, har ført til en introduktion af forskellige olier afhængig af A/C
systemet (f.eks. PAG eller POE). Da det
er skadeligt og farligt at sprøjte en ikkekompatibel olie ind, skal brugeren undgå
enhver fejl. TEXA har udviklet et system
til automatisk genkendelse af olieflasker,
ved at sammenholde informationerne i
databasen hvor maskinen derigennem
kan fange et forkert flaske valg.

NYE EKSKLUSIVE LØSNINGER – 8 NYE PATENTER

TILT SENSOR SYSTEM SOM SIKRER
PRÆCISE AFLÆSNINGER
(Kun 760R & 780R)
Vægte til vejning af kølemiddel kan have en måle fejl
på op til 20%. En af de mest almindelige årsager til
unøjagtigheder er gulvet på værkstedet eller hvor stationen anvendes. Selv den mindste hældning kan føre
til fejl i vejningen og kan derfor påvirke mængden af
kølemiddel som genanvendes i køretøjet. Det specielle
TILT SENSOR SYSTEM, med TEXA patent, analyserer
vægt niveauer og advarerer brugeren hvis den er udenfor specificeret tolerance.

VENTILATIONS BESKYTTELSES
SYSTEM
Det nye kølemiddel R1234yf er klassificeret som brandbar og kræver derfor særlige forholdsregler for at undgå
brand. Service stationerne i KONFORT 700R serien har
et højeffektivt ventilationssystem som eliminerer muligheden for opbyggelse af gas inde i maskinen.

AUTOMATISK LÆKAGE STYRING
KONFORT 700R service stationerne udfører automatisk en dobbelt kontrol for mulig gas lækage fra den interne
beholder. Alle sikkerheds relaterede handlinger finder sted automatisk, for at hindre maskin- og brugerfejl.

KONFORT 720R

KONFORT 700R er designet til brug på personbiler, varevogne, lastbiler og landbrugs maskiner. Den har fuldautomatiske funktioner for (780R) tømning med genanvendelse af kølemiddel, (760R) kontrol fase, samt påfyldningsfaser, efterlader kun nogle få simple manuelle opgaver til brugeren.

HOVED EGENSKABER
• Kompatibel med R134a og R1234yf
• LCD display med blå baggrundsbelysning, med høj
synlighed
• DATABASE styring og service udføres via SD kort
• Vendbar display gruppe
• 12 kg’s intern beholder
• To trins vakuum pumpe
• Højeffektiv kølemiddel genvinding (over 95%)
• Automatisk olie indsprøjtning (tidsstyret)
• 2 manuelle kontrolventiler for serviceslanger

• Bruger menu:
- KØRETØJS DATABASE
- MANUEL SERVICE
- PROGRAMERBAR DATABASE
• Valg af sprog
• Kodning for ekstra service slange længde
• Automatisk service styring
• Enkel service
• Automatisk kontrol af ikke-kondenserende gas

KONFORT 760R
KONFORT 760R BUS (FOR STØRRE SYSTEMER)

Disse modeller er udstyret med en TFT farveskærm som er let læsbar, og har en meget enkel bruger interface.
Alle servicefunktioner er fuldautomatiske. I forhold til 720R er disse maskiner udstyret med hermetiske olie beholdere, fuld automatisk service styring, vægt låse system og automatisk kølemiddel lækage tjek. 760R BUS,
er specielt udviklet til større køleanlæg, er udstyret med en 30 kg intern beholder, en større 21cc kompressor til
kølemiddel genvinding og en 146 l/min to trins vakuum pumpe som kan generere 0.030 mbar vakuum.

HOVED EGENSKABER
• Kompatibel med R134a eller R1234yf
• FTF Farveskærm let læsbar
• Revolutionerende grafisk interface
• DATABASE styring og service udføres via SD Kort
• Vendbar display gruppe
• 20 kg intern beholder for 760R
• 30 kg intern beholder for 760R BUS
• To trins vakuum pumpe
• Højeffektiv kølemiddel genvinding (over 95%)
• Patenteret olie beholdere
• Nøjagtig automatisk olie indsprøjtning
• Automatisk olie beholder genkendelse (med patent)
• Automatisk kølemiddel måling præcisions tjek
(med patent)

• Vægt låse system
• Automatisk servicestyring
• Bruger menu:
- KØRETØJS DATABASE
- MANUEL SERVICE
- PROGRAMERBAR DATABASE
• Valg af sprog
• Kodning for ekstra service slange længde
• Automatisk service styring
• Enkel service
• Automatisk kontrol af ikke-kondenserende gas

KONFORT 780R BI-GAS

Denne model repræsenterer toppen af 700R serien, den bedst tilgængelige på markedet. 780R modellen er
samme størrelse som de andre maskiner, den har to tanke og to separate kredsløb for (780R) tømning med
genanvendelse af kølemiddel, (760R) kontrol fase, samt påfyldningsfaser, efterlader kun nogle få simple manuelle opgaver til brugeren. Således kan mekanikeren arbejde med begge typer kølemiddel (den “gamle” R134a
og den “nye” R1234yf) samtidig. 780R indeholder alle de andre tekniske egenskaber fra 760R og 760R BUS
modellerne, med en ekstra speciel proces for skylning af de hydrauliske kredsløb i hele maskinen ved valg af
nyt kølemiddel. Med denne service station, kan brugeren udføre vedligeholdelse på køretøjer med A/C systemer som bruger forskelligt kølemiddel, med den automatiske rense proces tager det omkring et minut at skifte
mellem de forskellige typer kølemiddel. KONFORT 780R BI-GAS, er en lidt dyrere investering end de andre
modeller i serien, men på sigt vil de stigende fordele sammen med den voksende popularitet af næste generations køretøjer, vise sig.
HOVED EGENSKABER
• To trins R134a og R1234yf kølemiddel styring
• TFT farveskærm let læsbar
• Revolutionerende grafisk interface
• DATABASE styring og service udføres via SD Kort
• Vendbar display gruppe
• To 12 kg interne beholdere
• To trins vakuum pumpe
• Patenteret forseglede olie beholdere
• Nøjagtig automatisk olie indsprøjtning
• Automatisk olie beholder genkendelse (med patent)
• Automatisk kølemiddel måling præcisions tjek
(med patent)

• Vægt låse system
• Automatisk servicestyring
• Bruger menu:
- KØRETØJS DATABASE
- MANUEL SERVICE
- PROGRAMERBAR DATABASE
• Valg af sprog
• Kodning for ekstra service slange længde
• Automatisk service styring
• Enkelt service
• Automatisk kontrol af ikke-kondenserende gas

HOVED EGENSKABER
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SOFTWARE

TEXA’s software er designet til at imødekomme de strenge SAE standarder med hensyn til
præcision og nøjagtighed. Basis modellen, KONFORT 720R, har et LCD display med let
læsbarhed, som er simpelt men komplet. De andre modeller er udstyret med en mere detaljeret TFT farveskærm, som styrer drifts procedurer og bruger billeder og diagrammer og
rapporterer mulige fejl med detaljerede fejlmeddelelser. TEXA softwaren styrer og verificerer
ved hjælp af det komplette netværk af sensorer, processen for at sikre nøjagtighed.

Særligt de automatiske procedurer hjælper brugeren ved service af højt sofistikerede systemer, så som dem
der er monteret i nye hybrid køretøjer. Ved brug af SD Kortet, tilgængelig på alle modeller, kan man via en
Windows PC, få opdateret databasen med køretøjs mærker og modeller, installere ny firmware og tjekke alle
udførte service.

Hovedmenuen er adgangs punktet til alle service
og funktioner som KONFORT service stationen
tilbyder. Den er redesignet for at sikre simpel og
intuitiv brug.

En dedikeret sektion af softwaren lader brugeren
skræddersy funktioner for (780R) tømning med
genanvendelse af kølemiddel, (760R) kontrol
fase, samt påfyldningsfaser, efterlader kun nogle
få simple manuelle opgaver til brugeren.

Nye A/C systemer kræver nye og specifikke olie
typer. KONFORT service stationerne er i stand
til at styre alle olietyper, og alarmerer dig hvis du
skal indsætte en anden flaske.

KONFORT’en bestemmer om hældningen
af service stationen påvirker funktionaliteten
negativt, og sørger for at handlingerne udføres
præcist.

Takket være et special kit og dedikeret software, kan du evaluere den korrekte operation
af A/C systemet både før og efter service.

720R softwaren er yderst funktionel og brugervenlig.

VALGFRIT
SKYLLE KIT
Skylning er en mekanisk handling som tillader rensning af alle køretøjets A/C
system rør. Dette kit består af:
• Ekstra 6 liters tank med en forurenings indikator
• Rustfrit stål filter, rengøres enkelt
• Gennemstrømningsrør med en intern diameter på 5 mm
• Kasse med et komplet sæt af universale adaptere (over 60 dele)

KIT VDC
TEXA har udviklet et VDC interface (Variable Displacement Compressor) som tillader registrering af fejl i A/C Systemer med elektronisk kontrolleret variabel forskydnings kompressor
systemer. VDC tolker kommando signalet i ECU’en og kan justere kontrol signalerne til kompressoren, og derved tillade en hurtig og komplet test.

KLIMASTYRINGS EFFEKTIVITETS TEST
De nye KONFORT modeller kan være udstyret med et valgfrit A/C EFFEKTIVITETS GODKENDELSES KIT som giver dig mulighed for at udføre en
dynamisk test af temperaturen, fra systemets udluftning. Ved at følge testen,
giver KONFORT service stationen en detaljeret rapport som viser ydelsen i
køretøjets system.

KØLEMIDDEL ANALYSE KIT
Denne løsning gør at brugeren undgår forurenings fejl med R134a og R1234yf (tilgængelig i
760R og 780R), ved at udføre analyse af kølemidlet i systemet. Med dette kit undgår man derved at KONFORT service stationerne bliver beskadiget grundet forurening af kølemiddel.

BLUETOOTH MODUL
Ved brug af Bluetooth adapteren (tilgængelig for 760R og 780R), er service stationen
i stand til at opkoble til værkstedets netværk.

GPRS
WASY MODUL II
Dette modul tillader brugeren at opgradere softwaren og køretøjs databasen gennem
en KONFORT GPRS telefon forbindelse med et brugerlink til TEXA’s servere.

SAMMENLIGNINGS ARK
720R

760R

760R BUS

780R

Kompatibel med R134 & R1234yf
To trins kølemiddelstyring
Kompatibel med CAR &TRUCK
Kompatibel med BUS
Vendbar displaygruppe
Fuldautomatisk serviceprocedure
Automatisk lækageregistrering
Vægt låsesystem
Elektronisk kølemiddelstyring
Tilt sensorsystem
Olie forurenings beskyttelsessystem
Automatisk olie og UV styring
Olie og UV indsprøjtning
Elektronisk gendannet oliemåling
Kompatibel med hybrid køretøjer
Automatisk service og vedligeholdelse (avanceret database)
Personliggjort servicestyring
Brand forebyggelsessystem
Intern kølemiddel skyllesystem
Intern olie skyllesystem
System funktions kontrol kit
VDC kompressor test kit
Bluetooth kit
WASY II opdaterings kit
AC system skylle kit
Kølemiddel identifikations kit
KONFORT rapport på CD-kort
Styring med flere brugere
Service rapport udskrift
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