
TEXA KONFORT 780R BI-GAS R134a / R1234yf +
Identyfikator

Najwyższy model wśród urządzeń z najnowszej serii firmy TEXA. Posiada zainstalowany Identyfikator

czynnika.

Prezentujemy najwyższe urządzenie z najnowszej serii marki TEXA. Jego unikalność polega na tym, że

jako jedyne przystosowane jest do jednoczesnej obsługi dwóch czynników chłodzących: R134a i

R1234yf. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzanie posiada dwie butle wewnętrzne oraz osobne

systemy odzysku. Dodatkowo w urządzeniu znajdą Państwo opcję: czyszczenia przewodów olejowych

oraz gazowych podczas przełączania się na inny rodzaj czynnika chłodzącego, samoczynne

rozpoznawanie typu butelki z danym olejem, szczelne pojemniki na olej, system Tilt Sensor do

dokładnego ważenia czynnika chłodzącego.

Urządzenie TEXA KONFORT 780R BI-GAS R134a / R1234yf zapewnia wygodną pracę poprzez duży i

czytelny ekran wyświetlacza. Urządzenie posiada dwustopniową pompę próżniową, dzięki czemu
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możliwe jest wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie. Konfort 780R posiada bazę danych

pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. Praca urządzenia podlega

raportowaniu poprzez specjalny wydruk z termicznej drukarki, która jest w standardowym

wyposażeniu. Wydruk taki można przedstawić klientowi jako dowód wykonanych przy układzie

klimatyzacyjnym prac. Urządzenie posiada opcję zapisywania dodatkowych, własnych pojazdów i

dodawania ich do bazy danych oraz dodatkową kartę pamięci, służącą do zapisywania danych. 

Ogólne funkcjonalności urządzania:

Praca z dwoma typami czynników chłodzących (gazów),

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

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

Programowalny czas próżni,

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

obsługującego,

Automatyczne napełnianie układu,

Rozpoznawanie typu oleju,

Test szczelności,

Czyszczenie przewodów olejowych przy zmianie oleju,

Opcja aktualizacji bazy danych (za dopłatą),

Opcja dopisywania własnych pojazdów,

Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne,

Elektroniczne wagi nowego oleju, zużytego oleju oraz barwnika UV,

Tilt Sensor- system precyzyjnego ważenia czynnika.

Wyposażenie dostępne w standardzie:

pokrowiec,

3 kg gazu R134a,

240 ml oleju,

100 ml barwnika UV.

Kluczowe zalety urządzenia to możliwość jednoczesnej pracy na czynniku R134a oraz R1234yf
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Od  roku 2011 nowo zaprojektowane i sprzedawane auta będą wyposażone w nowy czynnik chłodzący

R1234yf. Oznacza to, że wzrastająca liczna takich pojazdów sprawi, że warsztaty będą musiały

obsługiwać dwa typy czynników chłodniczych. Urządzenie Konfort 780R jako jedyne przygotowane jest

do pracy ze starym i nowym czynniku.

Szczelne pojemniki na olej

Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne posiadają w sobie zawsze pewną ilość powietrza.

Obecność powietrza, to obecność wilgoci, która może mieszać się z olejem, powodując, że ten się

zanieczyszcza. W urządzeniu 760R hermetycznie szczelne butle (opatentowane rozwiązanie) blokują

dostęp dla wilgoci. Dodatkowo pojemniki te mogą być używane  ponownie ponieważ urządzenie

każdorazowo eliminuje powietrze w trakcie napełniania olejem.

Samooczyszczanie się układu odzysku

Podczas zmiany czynnika Urządzenie Konfort 780R samoczynnie oczyści układ klimatyzacyjny

przygotowując przewody i blok zaworów do pracy z innym gazem. Procedura odbywa się

automatycznie i nie wymaga pracy po stronie pracownika warsztatu.

Czyszczenie przewodów olejowych

W trakcie zmiany oleju urządzenie 760R dokonuje procesu samooczyszczania przewodów aby układ

był gotowy pod nowy olej.

Opcja automatycznego rozpoznawania butelek z olejem

W przypadku obsługi aut hybrydowych jest konieczność wymiany oleju na inny typ (POE, ND).

Urządzenie sprawnie rozróżnia typ oleju, jaki ma być użyty w samochodzie i podaje informację o

konieczności zmiany butelki.

Największa baza danych

Baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

samochody osobowe,

samochody dostawcze,

pojazdy ciężarowe,

maszyny rolnicze.
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Dostępna jest przez producenta dodatkowo płatna opcja uzupełniana bazy danych pojazdów.

Wyjątkowe parametry techniczne

Urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne, wyróżniając się tym samym

u konkurencji:

dwustopniowa pompa próżniowa,

pas podgrzewający butlę dzięki czemu łatwiej obsługuje się pojazdy w niskich temperaturach,

blokada wagi butli pomocna podczas transportu urządzenia.

Termiczna drukarka

Dzięki drukarce można wygodnie raportować każdą wykonaną czynność przez urządzenie.

Blokada wagi

Łatwo dostępna blokada wagi pozwala na pewny transport urządzenia po podłożu warsztatu oraz na

transport w inne miejsca. Jest to ważne, kiedy usługa jest świadczona u klienta i należy urządzenie tam

przewieźć.

Tilt Sensor

Urządzenie Konfort K780R jest wyposażone w czujnik sprawdzający pochylenie podłoża, który nie

pozwala na większe przechylenie urządzania, co wpływa na dokładność dozowania gazu.

Opcja wydłużenia przewodów obsługowych o 3m

Możliwość szczególnie użyteczna przy obsłudze maszyn rolniczych, których złącza serwisowe

umieszczone są wysoko.

Wygoda obsługi

Wyraźny, dużych rozmiarów wyświetlacz oraz komunikaty w języku polskim, pozwalają na wygodniejsze

posługiwanie się urządzeniem.

Rozbudowane opcje menu

Opcja ustawiania parametrów ręcznie, możliwość dopisywania pojazdów do bazy. Pozwala to

mechanikowi wpływać na pracę urządzenia.

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

  

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706

Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33

tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02



Gwarancja

Producent daje na maszynę 2-letnią gwarancją, liczoną od chwili pierwszego uruchomienia urządzenia.

Dane techniczne

Chłodziwo: R134a i R1234yf

Wyświetlacz: Duży, kolorowy TFT

Butle na czynnik: 2x12 kg, podgrzewane

Pompa próżniowa: Dwufazowa, przepustowość 100l/min

Wtrysk oleju, barwnika UV: 3 wagi elektroniczne

Zawory: Regulowane automatycznie

Przewody: węże 3m SAE J2196

Wymiary: 1195 x 598 x 749 mm

Waga: 98 kg
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