
TEXA KONFORT 712R R134a

Konfort 712R to nowa stacja klimatyzacji firmy Texa. Ma korzystną cenę, ale równocześnie poiada

zaawansowowane funkcje, typowe dla najwyższych modeli. Są to między innymi, całkowicie

automatyczny tryb pracy czy pomiar ilości odzyskanego oleju dzięki zastosowaniu automatycznej

wagi.

Model ten posiada możliwość późniejszego przezbrojenia, poprzez zastosowanie odpowiedniego

zestawu opcjonalnego.

Dwustopniowa pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej próżni w układzie klimatyzacyjnym. 

Konfort 712R wyposażony jest w bazę danych pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz

rolniczych. Praca urządzenia jest raportowana specjalnym wydrukiem z termicznej drukarki, która jest

standardowym wyposażeniem.
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Funkcje urządzenia:

Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez

obsługującego,

Automatyczne napełnianie układu,

Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny rolnicze,

Opcja wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,

Wydruk raportów,

Test szczelności,

Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,

Obsługa pojazdów hybrydowych,

Możliwość aktualizacji bazy danych (opcja dostępna za dopłatą),

Opcja dopisywania własnych pojazdów.

Wyposażenie w standardzie urządzenia:

Drukarka termiczna,

3kg gazu R134a, 250 ml oleju, 100 ml barwnika UV,

Baner reklamowy.

Zalety urządzenia:

Baza danych

Największa na rynku baza danych posiadająca dane takich pojazów, jak:

auta osobowe,

auta dostawcze,

pojazdy ciężarowe,

maszyny rolnicze.

Regularnie uzupełniana (opcja dostępna za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję
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wyposażenia maszyny.

 

Drukarka termiczna

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie. Dzięki temu klient jest w stanie

uzyskać dowód wykonanych prac układu klimatyzacyjnego. 

Dodatkowa możliwość przedłużenia przewodów obsługowych o 3m

Jest to szczególnie istotne przy obsłudze maszyn rolniczych, gdzie złącza serwisowe umieszczone są

wysoko.

 

Łatwość obsługi

Wyraźny, duży wyświetlacz oraz komunikaty w języku polskim ułatwiają posługiwanie się urządzeniem.

  

Rozbudowane menu

Możliwość wprowadzania parametrów ręcznie: dopisywanie pojazdów oraz inne funkcje czynią pracę

bardziej efektywną. Umożliwia to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia

Konfort 712R.

 

Gwarancja producenta

Producent daje na urządzenie 2letnią gwarancję, startującą od momentu uruchomienia.  

Dane techniczne

Chłodziwo: R134a

Wyświetlacz: LCD

Butla na czynnik: 10 kg

Pompa próżniowa: Dwufazowa, przepustowość 100l/min

Wtrysk oleju, barwnika UV: Sterowane czasowo

Zużyty olej: waga elektroniczna

Zawory: Sterowane automatycznie

Przewody: węże, dł. 3m SAE J2196
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