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Urządzenie do klimatyzacji 

Konfort 760R 
 

 

Konfort 760R jest superautomatycznym urządzeniem wykonującym swą pracę od początku do 

końca bez ingerencji serwisanta. Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia w czołówce urządzeń. 

Model ten przygotowany jest do obsługi nowego gazu R1234yf po uprzedniej przeróbce układu (za 

dopłatą). Jedyny na rynku system uszczelniania butelek z olejem pozwala uniknąć „wsiąkania” przez olej 

PAG wilgoci z powietrza. System rozpoznawania typu butelki z olejem oraz płukanie przewodów przed 

użyciem innego oleju pozwalają na pracę wraz z hybrydowymi układami.  
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Dane techniczne 

Chłodziwo R134a  

Wyświetlacz Duży, kolorowy TFT 

Butla na czynnik 20 kg, podgrzewana 

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 

 

Funkcje ogólne 

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

• Dwa typy obsługi: automatyczny z bazą danych pojazdów oraz programowalny przez 

obsługującego, 

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

• Automatyczne napełnianie układu, 

• Test szczelności, 

• Gotowość do pracy na gazie R1234yf, 

• Rozpoznawanie typu oleju, 

• Czyszczenie przewodów olejowych przy zmianie oleju, 

• Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą), 

• Możliwość dopisywania własnych pojazdów, 

• Elektroniczne wagi świeżego oleju, zużytego oleju oraz barwnika UV, 

• Tilt Sensor- system precyzyjnego ważenia gazu. 

 

 


