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TEXA Konfort 760R
automatyczne urządzenie do
obsługi układów klimatyzacji
(czynnik R1234yf)
Cena

18 599,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Konfort 760R
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Texa 760R model ten wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, z rozwiniętym interfejsem graficznym,
wykorzystującym łatwe do zrozumienia obrazy i znaki. Zarządzanie serwisem jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga użycia żadnego
ręcznego zaworu. Cechami charakterystycznymi tego modelu w porównaniu do 720R, są systemy hermetycznych pojemników na olej, w pełni
zautomatyzowane zarządzanie serwisem, system blokowania/odblokowania wagi i automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika. Może
zostać zakupiona w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a, lub na nowy R1234yf, z możliwością późniejszego przezbrojenia na inną
konfigurację, poprzez odpowiedni zestaw opcjonalny.

ZALETY URZĄDZENIA:
Obsługa czynnika R1234yf
Tryb pracy: automatyczny lub manualny
Baza danych w zakresie ilości chłodziwa i oleju dla:
- samochodów osobowych i dostawczych
- ciężarowych
- maszyn rolniczych
Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
Rozwinięty interfejs graficzny
Ruchomy zespół: manometry-wyświetlacz
Wydruk raportów wykonanych serwisów
Mozliwość manualnego wprowadzania do bazy danych dowolnych pojazdów – nośnik karta SD 2GB
Hermetyczne zbiorniki na olej (patent)
Automatyczne rozpoznawanie pojemników na olej (patent)
Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika (patent)
System blokady wagi czynnika
Wielojęzykowe oprogramowanie
Wewnętrzny, podgrzewany zbiornik o pojemności 20 kg
Dwustopniowa pompa próżniowa o wydajności 100 l/min.
Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
Kompensacja długości przewodów do napełniania
Automatyczne odprowadzenie nieskroplonych gazów
Automatyczny alarm obsługowy
Drukarka
Pokrowiec
2 lata gwarancji

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Zestaw do przebudowy stacji z czynnika R134a na R1234yf
Profesjonalny zestaw do przepłukiwania układów klimatyzacji
Moduł GPRS do zdalnego aktualizowania bazy danych
Moduł Bluetooth
Zestaw do przedłużania przewodów serwisowych (do 12 metrów)
Zestaw kontroli wydajności układu klimatyzacji
Interface VDC do diagnozy kompresorów o zmiennej pojemności
Zestaw indentyfikatora czynnika R134a/R1234yf
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Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zamontowania w stacji KONFORT 760R opcjonalnego zestawu Identyfikatora czynnika TEXA, który
skutecznie eliminuje ryzyko mieszania się różnych gazów oraz wykrywa zafałszowane mieszanki czynnika.

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwoń!!! Tel. 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com
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