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KONFORT 700
Предназначени за 

ефективно обслужване
От 1-ви Януари 2011, всички ново одобрени автомобили трябва да приемат нов охладител (R1234yf) като част от климатичните си системи 
под Европейското законодателство. Този нов охладител, с по- малко вредно влияние върху околната среда, постепенно ще замести 
настоящия R134a, който все още може да се използва от производителите до края на 2016, за вече одобрени типове превозни средства.

Сервизите ще трябва да работят с двата охладителя за период от време. Те имат две възможности:
• Да закупят две отделни сервизни станции
• Да закупят една сервизна станция, която може да работи едновременно с двата охладителя.

Новият охладител R1234yf е класифициран като „силно запалим”, затова новите сервизни станции за климатици трябва да отговарят на 
специфични изисквания, за да гарантират безопасност за оператора по време на обслужването системата на автомобила.

Презареждащите станции от Серия 700 KONFORT са предназначени за диагностика, поддръжка и презареждане на климатични системи на 
леки, товарни автомобили и автобуси. Серията се състои от шест модела.

Серия KONFORT е проектирана и разработена от ТЕХА, чиито инженери са проучили нови решения, за да се предостави максимална 
функционалност. KONFORT е иновативна серия сервизни станции, които притежават осем международни патента. Използваните компоненти 
имат изключителни характеристики, които гарантират 95% ефективност за възстановяване на охладителя.
Дизайнът прави употребата лесна, а станциите са здрави, за да осигурят опростени и лесни за извършване поправки. Контролният панел 
има два ясно видими манометъра, както и един интерактивен монитор, който осигурява оптимална видимост при всякакви условия на 
осветеност. Той също така предлага оптична сигнална група, която обозначава многобройните операционни фази чрез LED с различен цвят. 
От страната на монитора се намира четеца за SD картата, която съдържа базата данни за автомобилите и позволява запаметяването на 
сервизни записи. 

Серия KONFORT се произвежда на високо автоматизирана поточна линия, като се осъществяват постоянни проверки на качеството по време 
на фазите на сглобяване, за да се гарантират максимално качество и ефективност.

ВСИЧКИ ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СТАНЦИИ KONFORT (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 710R) МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ЗА РАБОТА ИЛИ С R1234yf 

ОХЛАДИТЕЛ, ИЛИ СЪС СТАРИЯ R134a ОХЛАДИТЕЛ. НАЛИЧЕН Е И ОПЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ТИПА ОХЛАДИТЕЛ ЗА 

СТАНЦИИТЕ 760R И 720R.

KONFORT 780R BI-GAS РАБОТИ ЕДНОВРЕМЕННО С ДВАТА ОХЛАДИТЕЛЯ.



TEXA разработи новите

KONFORT 700 
За да работят според новите 

регулации по цялостен, 
професионален и надежден начин.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Управление на два охладителя R134a & R1234yf
• Цветен TFT дисплей с ясна видимост
• Графичен интерфейс
• Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
• Въртящи се дисплеи на манометрите (с изключение на 
   Германия)
• 2x 12Kg резервоар
• Зареждане с точност до +/- 15 г
• Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
• Двустъпална вакуум помпа
• Херметично уплътнени бутилки за масло
• Автоматично впръскване на масло с висока точност
• Автоматично разпознаване на бутилка
• Автоматична проверка за точността на охладителя
• Система за заключване на везните
• Автоматично сервизно управление
• Функционалност:
   - БАЗА ДАННИ
   - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
   - МОЯ БАЗА ДАННИ
• Многоезиково софтуерно покритие
• Компенсация дължината на сервизния маркуч
• Автоматични сервизни съобщения
• Опростено обслужване на машината
• Автоматично управление без конденз
• Термален принтер

ОПЦИИ
Комплект за пречистване, VDC комплект, комплект за 
климатична ефективност, идентификатор на охладителя, 
Bluetooth модул.

KONFORT 780R
НАЙ-ВИСОКО НИВО В СЕРИЯ KONFORT
Модел KONFORT 780R е най-високо в серията и предлага 
всичко, което е необходимо на пазара. Въпреки, че е със 
същите размери като останалите модели, 780R предлага два 
отделни резервоара и две отделни вериги за възстановяване, 
рециклиране и презареждане. Ето защо може да работи с двата 
охладителя (стария R134a и новия R1234yf едновременно). 
Цялата процедура по зареждане е напълно автоматична, 
благодарение на херметично уплътнените резервоари с 
масло, система за заключване и отключване на везните 
и автоматично претегляне на охладителя. Станцията за 
диагностика и презареждане 780R дори включва специална 
процедура за почистване на вътрешните си вериги по време 
на презареждането с охладител.
Машината извършва процедурата по пречистване 
автоматично, с цел да пречисти системата при смяна на един 
охладител с друг. Процедурата отнема около 1 минута.
780R предоставя решение за сервизите, които искат да работят 
с новите автомобили, снабдени с новия охладител R1234yf, но 
и с такива, които продължават да използват традиционния 
охладител R134a.





KONFORT 770S
ОДОБРЕНА И ПРЕПОРЪЧВАНА ОТ НЕМСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
KONFORT 770S включва изключителни технологични решения, за да отговаря на изискванията на Немските автомобилни производители, 
по отношение на безопасност и надеждност на новия охладител, спрямо Европейското законодателство.
Вътрешната част е предназначена да осигури лесни сервизни процедури – тези по смяна на масло или филтри. Резервоарът за охладителя 
е монтиран върху здрава електронна везна със система за заключване, която предпазва от промени в калибрацията при транспортиране 
или при придвижване на машината из сервиза.
KONFORT 770S е оборудвана със система за автоматичен контрол на изтичането, свързана с EN837 Class 1 сертифицирани манометри с 
изключителна прецизност. Везните на охладителя гарантират, че грешките няма на надвишават +/- 15 г.
Що се отнася до безопасността, щом сервизната станция бъде отворена за проверка, система с микро ключ автоматично заключва 
електрическите компоненти. Добавен е и бутон за аварийно спиране към контролния панел, който изключва машината, като спира всички 
процеси в прогрес. Цялата горна конзола може да бъде завъртяна, за да се види, без да трябва да се премества цялата сервизна станция 
(не е налично за Немския пазар).
Използваните компоненти, като иновативната възстановяваща група, имат изключителни характеристики и гарантират възстановяване 
на охладителя до над 95%.
Станцията за презареждане KONFORT 770S е включена в престижния ADI Design Index за 2012 като пример за отличен Италиански дизайн. 
Индексът се публикува годишно от ADI, Италианската асоциация за индустриален дизайн.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• R1234yf съвместимост
• Цветен TFT дисплей с ясна видимост
• Въртяща се група CL1 дисплеи на манометрите
• 20 Kg резервоар
• Двустъпална вакуум помпа
• Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
• Точност на зареждане до +/- 15 г
• Херметично уплътнени бутилки с масло (патентовани)
• Автоматично впръскване на масло с висока точност
• Автоматично разпознаване на бутилка (патентовано)
• Автоматична проверка за точността на измерване на 
маслото (патентована)
• Система за заключване на везните
• Термален принтер
• Автоматично управление без конденз
• Функционалност:
   - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
   - МОЯ БАЗА ДАННИ
• Многоезиково софтуерно покритие
• Компенсация дължината на сервизния маркуч
• Автоматична аларма за обслужване
• Опростено обслужване

ОПЦИЯ
Комплект за пречистване, VDC комплект, Комплект за 
климатична ефективност, Bluetooth модул.

Отговаря на изискванията на 
Немските производители



БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА
КОМПЛЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ
Системата за идентификация на охладител на TEXA е базирана на технологията NDIR (Не-разпръскващи се инфрачервени лъчи) и е 
разработена на базата на десетилетен опит в производството на системи за анализ на изгорели газове, признати като най- добри на пазара 
по отношение на точност и качество на производството. ТЕХА е единствената Европейска фирма, и втората в Света, която разработва и 
произвежда комплект за определяне на охладителя, предназначен специално за станциите за обслужване на климатици.
TEXA използва най- точната и компактна технология, за да разработи идентификатора и някои функции имат международни патенти (като 
допълнение към 8-те за сервизните станции).
Развитието на системата е отнело около година. Особено внимание е отделено на алгоритмите, 
които идентифицират видовете охладител R134a и R1234yf. Системата на ТЕХА не само определя 
тези два охладителя, но и осигурява тяхната чистота.
Цялата процедура отнема около минута, и машината известява оператора ако охладителя е 
неправилен или замърсен, и затова заключва сервизната станция KONFORT, предпазвайки от 
възстановяване на замърсен охладител. Тази усъвършенствана и здрава система, вече одобрена 
от Немските автомобилни производители, е стандартно включена в презареждащата станция 
KONFORT 770S и е опционална за моделите 760R и 780R, за да предпази механиките от опасни 
фалшиви охладители и разрушителните последствия от смесването на двата типа.



Аналогови манометри Термален принтер



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• R134a или R1234yf съвместимост
• Цветен TFT дисплей с ясна видимост с графичен интерфейс
• Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
• Въртящ се дисплей на манометъра (С изключение на Германия)
• 20 Kg вътрешен резервоар за 760R
• 30 Kg вътрешен резервоар за 760R BUS
• Точност на зареждане до +/- 15 г
• Високо ефективно възстановяване на охладителя (над 95%)
• Двустъпална вакуум помпа
• Херметично уплътнени бутилки
• Автоматично впръскване на масло с висока точност
• Автоматично разпознаване на бутилката с масло
• Автоматична проверка на точността на измерване на охладителя
• Система за заключване на везните
• Автоматично управление на сервизната процедура

• Функционалност:
   - База данни
   - Персонализирано обслужване
   - Моя база данни
• Многоезиково софтуерно покритие
• Компенсация дължината на сервизния маркуч
• Опростено обслужване
• Автоматизирана прецизна проверка на измерването на маслото 
  (патентовано)
• Система за заключване на везните
• Термален принтер
• Автоматизирано управление без конденз

ОПЦИЯ
Комплект за пречистване, VDC комплект, идентификатор на 
охладителя.

KONFORT 760R И KONFORT 760R BUS
РАБОТА С 2 ОХЛАДИТЕЛЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ СИСТЕМИ
Този модел е снабден с цветен TFT дисплей с ясна видимост, с графичен интерфейс за лесна употреба. Процедурата по сервизно управление 
е напълно автоматична, затова няма нужда от ръчни намеси. Отличителните характеристики спрямо 720R, са системата с херметично 
уплътнени бутилки, системата за автоматично управление на обслужването, системата за измерване на охладителя и тази за заключване 
на везните. 760R BUS е специално разработена за по- големи системи. Тя е снабдена с вътрешен резервоар с капацитет 30 кг, по-голям 
компресор 21сс за охладител и 146л/мин двустъпална вакуум помпа, способна да генерира депресия от 0.030 mbar. 760R BUS може да бъде 
закупена конфигурирана или за стария R134a охладител, или за новия R1234yf охладител. Допълнителен комплект е наличен за смяна на 
типа охладител.

* Проверете при вашия дистрибутор на ТЕХА кой модел и кой специфичен газ се препоръчва от горе споменатите фирми- производители.



KONFORT 720R
БАЗОВА ПРЕЗАРЕЖДАЩА СТАНЦИЯ ЗА ДВАТА ТИПА 
ОХЛАДИТЕЛИ
KONFORT 720R е предназначена да презарежда всякакви климатични системи на леки, 
товарни автомобили, HGV и трактори. Въпреки конкурентната си покупна цена, 720R 
предлага най-съвременна технология и стилен дизайн на серия KONFORT.
KONFORT 720R е снабдена с функции за автоматично възстановяване на охладителя и 
рециклиране, както и източване на масло. Количеството масло и UV добавка се проверява 
от система с автоматичен клапан. Операторът остава само да извърши някои прости 
операции.
Станцията 720R може да се закупи както за стария охладител R134a, така и за новия R1234yf. 
С допълнителен комплект може да се променя типа на охладителя.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• R134a и R1234yf съвместимост
• Ясно видими 4x20 сини LCD 
• Управление БАЗА ДАННИ/ ОБСЛУЖВАНЕ чрез SD карта
• Група въртящи се дисплеи на манометрите (с изключение
  на Германия)
• 12 Kg резервоар
• Двустъпална вакуум помпа
• Зареждане с точност до +/- 15 г
• Високо ефективно възстановяване на охладителя 
  (над 95%)
• Автоматично впръскване на масло 
• Ръчен контрол на двойния клапан на сервизния маркуч
• Функционалност
   - БАЗА ДАННИ
   - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
   - МОЯ БАЗА ДАННИ
• Автоматично известяване за обслужване
• Многоезиково софтуерно покритие
• Опростено обслужване
• Автоматизирана прецизна проверка на измерването на
   маслото (патентовано)
• Система за заключване на везните
• Автоматизирано управление без конденз

ОПЦИИ
Комплект за пречистване, VDC комплект, комплект за 
климатична ефективност.



KONFORT 710R
ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ САМО С R134a
Тъй като все още е период на преход, ТЕХА няма намерение да игнорира търсенето на презареждащи станции за по-стария охладител, 
и се ангажира да въведе съвременна технология в станциите от серия 7, налични за работа с R134a.
С това пред вид, ТЕХА произведе KONFORT 710R, специално предназначена да задоволи нуждите от гаражи, които искат „базова” 
система само за R134a който, след всичко, е все още най- често срещания охладител в А/С системите на автомобилите.
Въпреки, че е базовия модел на ТЕХА, KONFORT 710R предоставя стандартно всички основни функции, които са установили серия KONFORT 
700 като най- добрите презареждащи станции на пазара. Характеристиките включват автоматично засичане на утечки, електронни 
везни за охладител, автоматично синхронизирано впръскване на масло и UV проследител, високо ефективно възстановяване на 
охладител (над 95%).

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• R134a съвместимост 
• Ясно видим, 4x20 символа, осветен LCD екран
• Управление на базата данни и сервизните записи чрез SD карта
• 10 kg резервоар
• Двустъпална вакуум помпа 
• Налягане при зареждане +/- 15 g
• Високоефективно възстановяване на охладител (над 95%)
• Автоматично впръскване на масло (синхронизирана 
   функция)
• 2 ръчни контролни клапана за презареждане 
• Работни режими:
   - БАЗА ДАННИ
   - ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ
   - МОЯ БАЗА ДАННИ
• Многоезиков софтуер
• Автоматична компенсация дължината на 
   презареждащите линии
• Автоматична аларма за обслужване
• Опростено обслужване
• Автоматично управление на некондензиращия продукт

ОПЦИЯ
Комплект за пречистване



Връзки за два охладителя (само за 780R) Светлинни статусни индикатори



СПЕЦИФИЧНИ СЕРИЙНИ РЕШЕНИЯ

ПРЕЗАРЕЖДАЩИ ХЕРМЕТИЧНО УПЛЪТНЕНИ БУТИЛКИ ЗА 
МАСЛО* 
Тъй като стандартните бутилки не са херметично уплътнени, те винаги съдържат процент въздух. Водните 
молекули във въздуха се свързват с маслото и го замърсяват. Решението на ТЕХА беше да създаде специални 
контейнери, които предпазват маслото от замърсяване с въздух и влага. Те са патентовани. Тези специални 
бутилки могат да се използват отново, благодарение на специална система, която премахва въздуха от 
бутилката.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА
За да се гарантират безопасност и ефективност, е важно да не се смесват видовете масла и охладители. Ето 
защо ТЕХА разработи специална автоматична функция за пречистване, за почистване на вътрешните вериги 
на сервизната станция.

АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БУТИЛКИТЕ* 
С въвеждането на новите превозни средства, особено на електрическите и хибридни автомобили, бяха 
въведени и нови масла за тези системи. Правилният тип масло трябва да се използва според вида на 
обслужваната климатична система (напр. PAG или POE). Потенциално опасно и вредно е да се впръскват 
несъвместими масла в системата, така че оператора трябва да внимава да не допусне грешка. ТЕХА 
разработи система за автоматично разпознаване на бутилка, която сравнява данните, съдържащи се в 
базата данни на автомобилите и сигнализира, ако се използва неправилна бутилка. 

СИСТЕМА С ДАТЧИК ЗА НАКЛОН ЗА ТОЧНИ ОТЧИТАНИЯ* 
Везните, използвани за измерване на охладителя могат да бъдат неточни, ако се използват на неравни повърхности. ТЕХА патентова 
СИСТЕМА С ДАТЧИК ЗА НАКЛОН, която анализира хоризонталната позиция на везните и предупреждава оператора, когато отчитанията могат 
да бъдат неточни.

ЗАЩИТНА ВЕНТИЛАТОРНА СИСТЕМА**
Новият охладител R1234yf е класифициран като „силно запалим” и това трябва да се знае от оператора. 
Серията KONFORT 700 разполага с високо ефективна вентилаторна система, която елиминира всякакъв 
охладител, проникнал в машината.

АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСИЧАНЕТО НА УТЕЧКИ
Машините от серия KONFORT 700 автоматично извършват двойна проверка за засичане на утечки. 
Всички операции по безопасността се извършват автоматично, за да се елиминират грешки.

* Не е налично за 710R и720R.
**Не е налично за 710R.



ОПЦИИ

КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ
Пречистването е механичната операция, извършвана, за да се пречистят компонентите на 
климатичната система на автомобила. Този комплект включва:
• Допълнителен резервоар с капацитет 6л с индикатор за замърсяване
• Филтър от неръждаема стомана, лесен за махане и за почистване
• Маркуч за пречистване с диаметър 5мм
• Комплект универсални адаптери

VDC КОМПЛЕКТ
TEXA разработи VDC интерфейс (Компресор с променливо изместване), който позволява тестването на климатични 
системи с променлив цилиндър на компресора. VDC позволява на техника да извършва намеси по контролния сигнал 
на компресора чрез сервизната станция Konfort, за да тества функционалността на системата. Не е налично за 710R.

КОМПЛЕКТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИЯ 
КОНТРОЛ
Новите модели от серията KONFORT предлагат опционален комплект за ефективност на климатичния 
контрол, който позволява да бъдат измерени температурите от въздухоотводите. След като теста е 
бил извършен, машината KONFORT предоставя подробен доклад за функционирането. Не е налично 
за 710R.

КОМПЛЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ (включен при 770S)
Това е решение, което автоматично идентифицира охладителя за оператора, при използването на охладителите 
R134a и R1234yf (наличен като опция за 760R, 760R BUS & 780R). Този комплект помага за предотвратяване от 
възстановяване на неправилен или замърсен охладител в сервизната станция KONFORT. 



Идентификатор на охладителя VDC корпус



ОПЕРАЦИОНЕН СОФТУЕР
Операционният софтуер на TEXA отговаря на най- стриктните изисквания за точност и прецизност. Дори 710R и 720R са снабдени с опростен, 
но завършен ясно видим LCD интерфейс. Другите модели са снабдени с цветен TFT дисплей, който контролира прогреса на автоматизираните 
операции, използвайки изображения, графики и технически диаграми. Всякакви възможни повреди или съобщения се показват чрез 
подробни съобщения за грешки. Софтуерът на TEXA управлява процесите на възстановяване и презареждане, с цел да гарантира непозната 
досега прецизност. В частност, автоматизираните процедури помагат на оператора с поправките по усъвършенстваните системи, като тези, 
внедрени в новите хибридни автомобили. Всички модели имат сменяема SD карта, която позволява комуникация с Windows PC за ъпдейт 
на базата данни с марки и модели, както и за проверка и удостоверяване на всички услуги и потенциални софтуерни ъпдейти. 



Основното меню е точката за достъп към всички 
услуги и функции, които сервизната станция KONFORT 
предлага. То е предназначено да е опростено и лесно 
за навигиране.

Секция със специален софтуер позволява фазите 
на възстановяване, впръскване на масло и 
презареждане да бъдат персонализирани. 

Новите системи за климатичен контрол изискват 
нови, специфични видове масло. Сервизните 
станции KONFORT са способни да управляват всички 
видове масло, като предупреждават потребителя, 
ако трябва да се постави различна бутилка масло.

KONFORT е способна да наблюдава наклона на 
сервизната станция, и да предупреди оператора, 
ако той е неправилен.

Благодарение на специфичен комплект и 
предназначен за това софтуер, правилното 
функциониране на системата за климатичен 
контрол може да бъде достъпна както преди, така 
и след извършване на поддръжката.

Дори софтуерът на 720R е високо функционален 
и лесен за употреба. Разликите в оперативните 
функции са сведени до ограничение от 80 символа 
на графичния дисплей.



СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ И КАЧЕСТВО
ISO TS 16949 СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

Новата серия KONFORT е резултат от вниманието и проучването на ТЕХА на материали, 
нови технологии и процедури по автоматизиране на производството, които са довели до 
сертифицирането на фирмата по ISO TS 16949. Постоянен контрол на качеството и внимание 
към детайлите се извършва по време на всяка фаза на производство, от избора на компоненти, 
процедурата по сглобяване, до след продажбеното обслужване.
Машините KONFORT са изцяло проверявани след излизането им от продуктовата линия, 
със специфични проверки по електрониката, калибрацията на трансдусерите за налягане, 
везните и сензорите. Тази процедура осигурява правилното опериране на всички функции на 
машината. 
Последният тест се извършва в херметизирана зона, където се впръсква хелий в резервоара 
на Konfort и в хидравличната система на машината. За този тест избрахме Хелий, заради 
изключително малките му молекули, които позволяват да се засекат и микроскопични 
изтичания. Новите станции KONFORT се придържат към Европейските изисквания за 
безопасност CE/PED, както и към стандартните Американски изисквания за чистота на 
охладителя (SAE J2099 за R134a и R1234yf) и минимум 95% ефективност на възстановяване 
на охладителя R134a (SAE J2788), R1234yf (SAE J2843). Продуктовата серия е сертифицирана 
според производствените стандарти на TÜV.



Посетете www.texa.com/konfort

Открийте иновативната серия KONFORT 700 на www.texa.com/konfort. Ще намерите всякаква информация, изображения и 
демонстрационни видео клипове, свързани с машините.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Марката BLUETOOTH е собственост на Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и се използва от TEXA 
S.p.A. под лиценз.
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ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ
Търговските марки и логата на производителите на превозни средства в тази брошура са използвани единствено за информационни 
цели и се използват за изясняване съвместимостта на продуктите на ТЕХА с моделите превозни средства, идентифицирани 
от търговските марки и логата. Тъй като продуктите и софтуера на TEXA са предмет на постоянно разработване и ъпдейти, при 
четенето на тази брошура те може да не са способни да извършват диагностика на всички модели и електронни системи на всеки 
производител на превозни средства, споменат в тази брошура. Референциите към марките, моделите и електронни системи в 
рамките на тази брошура трябва да се считат за чисто индикативни и ТЕХА препоръчва винаги да проверявате списъка от „Системи, 
които могат да бъдат диагностицирани” на продукта и/ или софтуера на ТЕХА при оторизираните дистрибутори преди всяка покупка. 
Изображенията и очертанията на превозни средства в тази брошура са включени с цел да улеснят идентифицирането 
на категорията превозни средства (лек автомобил, камион, мотоциклет и т.н.) за която продукта и/ или софтуера на ТЕХА 
е предназначен.  Данните, описанията и илюстрациите могат да се различават от тези, описани в тази брошура. TEXA S.p.A. си запазва 
правото да прави промени в продуктите си без предварително предупреждение.

За да проверите разширеното покритие на продуктите на TEXA, 
посетете www.texa.com/applicationlist

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ 
НА TEXA ИМАТ 24 

МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ

За информация за IDC4 Съвместимост и минимални 
системни изисквания, посетете www.texa.com/system

MADE IN EUROPE

TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info@texa.it

710R 720R 760R 760R BUS 770S 780R
R134a съвместимост

R1234yf съвместимост

Управление на два вида охладители

CAR & TRUCK съвместимост

BUS съвместимост

Въртящ се дисплей (не е наличен за Немския пазар)

Напълно автоматично сервизно управление

Автоматично засичане на утечки

Система транзитно заключване

Електронни везни за охладителя

Система с датчик за наклон

Система против замърсяване на маслото

Автоматично управление на маслото и UV

Ръчно впръскване на масло и UV

Електронно управление на възстановеното масло

Съвместимост Хибридни/Електрически автомобили

Автоматична система за обслужване и поддръжка

Персонализирана система за сервизно управление

Защитна вентилаторна система

Система за пречистване на вътрешния охладител

Система за пречистване на вътрешното масло

Комплект за проверка на климатичната ефективност

Комплект за проверка на VDC компресора

Комплект за пречистване на AC системата

Комплект за идентифициране на охладителя

KONFORT ДОКЛАД на SD карта

Отпечатване на сервизен доклад 

Стандартно Опционално Не е налично


