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W sieci autoryzowanych dystrybutorów TEXA można uzyskać informację jaki model stacji, z przeznaczeniem 
do którego czynnika, uzyskał aprobatę poszczególnych producentów pojazdów.

Stacje klimatyzacji KONFORT
do czynników R1234yf, R134a i R744 (CO2 )
Linia KONFORT 700 złożona jest z 10 modeli o różnej charakterystyce i zastosowaniu, które 
umożliwiają skuteczne wykonanie serwisów zarówno w pojazdach wyposażonych w czynnik 
R1234yf, jak i R134a oraz najnowszy R744 (CO2). Produkowana jest na unikalnej, w skali światowej linii 
montażowej, aby zapewnić niezrównaną jakość i długotrwałą niezawodność. TEXA KONFORT posiada 
w sumie osiem zarejestrowanych patentów międzynarodowych. Podzespoły posiadają wyjątkowe 
właściwości i gwarancję efektywności odzysku czynnika przekraczającą 95%. Interesujący design 
połączony został z intuicyjną obsługą, solidnością i bezpieczeństwem, aby maksymalnie uprościć 
wszystkie prace konserwacyjne.

GAMA STACJI KONFORT JEST ZATWIERDZONA PRZEZ:

AUDI

BENTLEY

BMW

BUGATTI

CHEVROLET

HYUNDAI

JAGUAR

KIA

LAMBORGHINI

LAND ROVER

MAZDA

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PORSCHE

RENAULT

SEAT

SKODA 

SUBARU

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN



Modele serii KONFORT 720R, 760R, 760R BUS, 780R BI-GAS, dzięki 
dostępnej wkrótce aplikacji APP będą mogły komunikować się 
z urządzeniami mobilnymi z oprogramowaniami Android i iOS. Umożliwi 
to mechanikowi zdalne śledzenie przebiegu procedury serwisowej układu 
A/C w pojeździe. Ponadto, nowa aplikacja da możliwość sprawnego 
zarządzania danymi z przeprowadzonych operacji serwisowych, nawet 
jeśli stacja jest wyłączona.

WKRÓTCE 
DOSTĘPNA





KONFORT 744
(R744 - CO2)

KONFORT 744 wdraża innowacyjne rozwiązania i różni się od 
poprzednich modeli serii KONFORT ponieważ koncepcyjnie 
i konstrukcyjnie została zaprojektowana do obsługi nowych 
systemów A/C opartych na zastosowaniu czynnika chłodni-
czego CO2, a jednocześnie zachowuje pewne charakterystyczne 
cechy linii KONFORT obsługującej czynniki R134a i R1234yf, 
takie jak prostota i intuicyjność obsługi. 
KONFORT 744 jest modelem w pełni automatycznym, 
a cały proces obsługi nie wymaga zaangażowania operatora. 
Gwarantuje najwyższą precyzję działania. Jakość komponentów 
oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala na 
maksymalną dokładność pracy przy podawaniu czynnika, 
z marginesem tolerancji 10 gramów (2 gramów, dla oleju).
Szczególną uwagę poświęcono procesowi odprowadzania 
CO2 do atmosfery, który odbywa się w sposób kontrolowany, 
w celu zachowania bezpieczeństwa operatora i układu AC. 
KONFORT 744 posiada także precyzyjny detektor stężenia 
CO2 w powietrzu i przerywa podawanie gazu do układu, gdy 
parametr ten osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom.





KONFORT 780R
(R134a i R1234yf)

K780R jest najwyższym modelem serii 700 i stanowi 
maksymalnie zaawansowaną stację obsługi układów 
klimatyzacji dostępną obecnie na rynku. Posiada praktycznie 
takie same wymiary zewnętrzne, co pozostałe modele, 
a zawiera dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne 
obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika, 
co daje możliwość równoległego korzystania z dwóch typów 
czynników, R134a i R1234yf. Obsługa stacji jest w pełni 
automatyczna, przewiduje wykorzystanie hermetycznych 
pojemników na olej, podzespołu blokady wagi i automatycznej 
kontroli poprawności wagi czynnika. Dysponuje ponadto 
specjalnym systemem czyszczenia wewnętrznych obwodów 
hydraulicznych w całej stacji podczas wymiany czynnika. 
Dlatego też przy jej wykorzystaniu, operator może zamiennie 
wykonywać serwisowanie samochodów wyposażonych 
w układy klimatyzacji na różne typy czynnika. Stacja 
przeprowadza automatycznie płukanie przewodów, które 
zajmuje około jednej minuty, potrzebnej na przejście z obsługi 
jednego czynnika, na drugi. 



KONFORT 770S
(R1234yf)

KONFORT 770S wdraża unikalne rozwiązania technologiczne 
odpowiadające specyficznym wymaganiom niemieckich 
producentów pojazdów w zakresie bezpieczeństwa, 
niezawodności i wydajności dotyczących czynnika R1234yf.
Przestrzeń wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby 
ułatwić czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oleju lub 
filtra. Zbiornik czynnika chłodniczego jest umieszczony na 
solidnej wadze elektronicznej z systemem bezpieczeństwa, 
który zapobiega rozkalibrowaniu się wagi podczas transportu 
lub przemieszczania w warsztacie. KONFORT 770S jest 
wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, 
powiązany z certyfikowanymi manometrami EN837 Klasy 1 
o doskonałej precyzji. 
W zakresie bezpieczeństwa, system mikro-przełączników 
odcina w sposób automatyczny zasilanie elektryczne 
podzespołów, zaraz po otwarciu wnęki inspekcyjnej stacji. Na 
panelu kontrolnym, ponadto, zainstalowany został przycisk 
awaryjnego wyłączenia, który blokuje maszynę przerywając 
wszystkie uruchomione procesy. 
Zastosowane podzespoły, jak na przykład innowacyjna grupa 
odzysku, posiadają wyjątkową charakterystykę i gwarantują 
skuteczność odzyskiwania czynnika przewyższającą 95%.



Zgodna z wymogami 
niemieckich producentów 

pojazdów





KONFORT 760R
KONFORT 760R BUS
(R134a lub R1234yf)

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 są systemy 
hermetycznych pojemników na olej, w pełni zautomatyzowane 
zarządzanie serwisem, system blokowania/ odblokowania wagi 
i automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika. 
Wersja 760R BUS, przystosowana do obsługi układów 
klimatyzacji o dużej pojemności, wyposażona jest w zbiornik 
wewnętrzny o pojemności 30 kg, sprężarkę o pojemności 
21cm3 służącą do odzysku czynnika chłodzącego oraz 
dwustopniową pompę próżniową o wydajności 146 l/min., 
zdolną do wytwarzania podciśnienia o wartości 0,030 mbar.
760R BUS może zostać zakupiona w konfiguracji na 
tradycyjny czynnik R134a, lub na nowy R1234yf, z możliwością 
późniejszego przezbrojenia na inną konfigurację, poprzez 
odpowiedni zestaw opcjonalny. 



KONFORT 720R
(R134a lub R1234yf)

KONFORT 720R został zaprojektowany 
do obsługi wszystkich układów klimatyzacji 
samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych i maszyn rolniczych, przy 
zachowaniu szczególnie korzystnej ceny 
zakupu, przy zachowaniu wszystkich 
nowych rozwiązań technologicznych 
charakteryzujących styl gamy KONFORT. 
Jest wyposażona w automatyczne funkcje 
do odzysku oraz recyklingu czynnika oraz 
odzyskiwania oleju. Ilość oleju i barwnika 
UV jest kontrolowana przez automatyczny 
układ zaworów, pozostawiając operatorowi 
tylko kilka prostych czynności do wykonania 
ręcznie. 720R może zostać zakupiona 
w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a 
lub R1234yf, z możliwością późniejszego 
przezbrojenia na inną konfigurację, poprzez 
odpowiedni zestaw opcjonalny.



KONFORT 710R
(R134a)

KONFORT 710R zaprojektowana została, 
aby odpowiedzieć na potrzeby warsztatów 
szukających podstawowego urządzenia 
tylko do obsługi czynnika R134a, który na 
dzień dzisiejszy, jest nadal bardzo często 
stosowanym czynnikiem chłodzącym 
w samochodowych układach klimatyzacji. 
Mimo, że KONFORT 710R TEXA jest 
modelem bazowym, charakteryzuje się
całym szeregiem ważnych funkcjonal-
ności dostępnych w linii KONFORT 700, 
które czynią go jednym z najbardziej 
optymalnych rozwiązań dostępnych na 
rynku. Funkcje, o których mowa to 
automatyczna kontrola nieszczelności, 
podawanie czynnika przy użyciu wagi 
elektronicznej, podawanie automatyczne 
olejów i UV – sterowane czasowo, wydajny 
odzysk czynnika (skuteczność powyżej 95%).



KONFORT 707R
(R1234yf)

KONFORT 707R zapewnia maksymalną skuteczność 
i wygodę obsługi układów klimatyzacji na czynnik R1234yf. 
Jest urządzeniem podstawowym, prostym w obsłudze, 
ale rozwiniętym z punktu widzenia projektowego. Jego 
w pełni automatyczne działanie, gwarantuje użytkownikom 
maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo. Zarówno 
elektroniczne “serce operacyjne” stacji jak i jej obudowa 
wykonane są z najwyższej jakości komponentów. Znakomite 
cechy tej innowacyjnej stacji wyróżniają ją znacznie na tle 
konkurencji. Wystarczy wspomnieć o Filtrze Osuszaczu, 
który pozwala na wykonanie do 300 operacji serwisowych, 
o systemie blokady wagi, który zapobiega wszelkim problemom 
rozkalibrowania wagi, o klawiaturze alfanumerycznej, która 
jest znacznie bardziej intuicyjna i łatwiejsza w użyciu, niż 
klasyczna klawiatura z kursorami. Ważną cechą tej stacji 
są 4 obrotowe koła i ich wysokość, co pozwala operatorowi 
na łatwe przemieszczanie stacji i zapewnia wygodę pracy. 
KONFORT 707R rejestruje także wszystkie wykonane cykle 
serwisowe, aby zapewnić stały dostęp do danych związanych 
z obsługiwanymi pojazdami. Stacja przewiduje możliwość 
instalacji Zestawu Identyfikatora Czynnika.





PER IL SOLO GAS 
REFRIGERANTE

R1234yf



KONFORT 705R
KONFORT 705R OFF ROAD
(R134a)

KONFORT 705R to podstawowy model stacji obsługi klima-
tyzacji TEXA, zaprojektowany dla użytkowników poszukujących 
urządzenia skutecznego, prostego w obsłudze, ale oferującego 
możliwość wykonywania wszystkich operacji z zakresu 
obsługi układu klimatyzacji na czynnik R134a, zachowując 
przy tym niezwykle korzystną cenę. KONFORT 705R posiada 
wszystkie charakterystyczne rozwiązania linii stacji KONFORT 
i jest idealnym rozwiązaniem dla tych warsztatów, które chcą 
oferować swoim klientom nienaganną usługę przy jednoczesnej 
redukcji czasu i kosztów operacyjnych działalności.
KONFORT 705R jest również dostępna w wersji OFF ROAD 
przeznaczonej do zastosowań w terenie gdzie panują utrudnione 
warunki pracy. Stacja jest wyposażona w dwa duże, tylne koła, 
wypełnione elastyczną pianką odporną na uszkodzenia. Solidna 
metalowa podpora zastępuje przednie koła, zwiększając 
stabilność podczas użytkowania. Kolejnym elementem, 
zaprojektowanym specjalnie do zastosowania poza warsztatem, 
jest system blokady wagi, dzięki któremu unikamy problemów 
wynikających z przemieszczania stacji po nierównym terenie.



Unikalne rozwiązania TEXA
Gama stacji obsługi klimatyzacji dostępnych obecnie na rynku jest ogromna. W tym obszarze TEXA 
zawsze wyróżniała się poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiazań technicznych, z których wiele 
chronionych jest patentami. Zapewniają one najwyższy poziom skuteczności i dokładności działania.

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA
TEXA jest jedyną firmą europejską będącą producentem systemu identyfikacji 
czynnika chłodzącego wykorzystywanego w stacjach obsługi układów 
klimatyzacji. Do jego realizacji TEXA wykorzystała precyzyjną i niezawodną 
technologię, chronioną międzynarodowymi patentami. Szczególną uwagę 
zwrócono na wpływ otoczenia na wynik badania, na przykład oparów oleju lub 
gazów spalinowych, które mogą występować w warsztacie. Prace projektowe 
trwały ponad rok, uwzględniając czas, jaki poświęcono na opracowanie 
algorytmów pozwalających na wykrycie typu czynnika, R134a lub R1234yf; urządzenie TEXA nie tylko 
wykrywa te dwa gazy, ale i gwarantuje odpowiedni stopień ich czystości. Cała operacja zajmuje około 
jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega 
operatora i blokuje pracę stacji.

WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania 
szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 
700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu 
wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się oparów czynnika pod obudową stacji.

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ
Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawsze zawierają pewien procent 
powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując 
jego zawilgocenie. Jako rozwiązanie, TEXA proponuje specjalne, opatentowane 
pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te są wymienne, 
ponieważ specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza 
w momencie poboru oleju.

MANOMETRY ANALOGOWE
Seria KONFORT wykorzystuje manometry o wysokiej rozdzielczości gwaratującej 
doskonałą czytelność i możliwość monitorowania ciśnienień, również przy zgaszonej stacji. 

AUTOMATYCZNA KONTOLA WYCIEKÓW WŁAŚCIWA DLA CO2

Stacja automatycznie sprawdza obecność wycieków w układzie pojazdu jeszcze przed wykonaniem 
obsługi. W przypadku zidentyfikowania ewentualnej nieszczelności daje możliwość zastosowania 
innowacyjnej funkcji wykrywania wycieków za pomocą Gazu Śladowego, mieszanki złożonej z 95% 
azotu i 5% wodoru. Elektroniczny detektor, pracujący jako urządzenie zewnętrzne, łatwo zlokalizuje 
miejsce wycieku.



AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI
Stacje obsługi klimatyzacji 780R i 760R na R1234yf automatycznie wykonują podwójną kontrolę 
wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa 
odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW
Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło 
do wprowadzenia różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG 
lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też 
mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego 
rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje 
o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

KARTA SD 
Oferuje możliwość rejestracji wszystkich wykonanych cykli serwisowania, wykonanych przez stację. 
W dowolnym momencie, właściciel warsztatu może wejść do archiwum danych KONFORT i wyszukać 
potrzebne dane w układzie chronologicznym lub przy użyciu numeru rejestracyjnego pojazdu czy też 
nazwiska klienta. 

DRUKARKA TERMICZNA 
Stacje KONFORT posiadają możliwość opcjonalnego zastosowania drukarki termicznej, która 
zostaje wbudowana w urządzenia, aby dać możliwość wydruku raportu z przeprowadzonych prac 
serwisowych.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI
Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów 
układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z:
• dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym;
• filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który łatwo można wyjmować w celu czyszczenia;
• przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów;
• walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego (ponad 60 sztuk). 

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI
Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi 
różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny 
sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.

VDC
TEXA opracowała interfejs VDC (Variable Displacement Compressor), który pozwala 
zidentyfikować usterki systemu klimatyzacji ze sprężarką o zmiennej pojemności. 
VDC interpretuje sygnał sterujący centralki układu klimatyzacji i odtwarza go 
w zmodyfikowanej formie w zależności od żądanej wydajności kompresora. Interfejs 
ten pozwala wykonać pełną i dokładną diagnostykę tego układu. 
 





NanoService CLIMA
Rozwój współczesnych, nowoczesnych pojazdów nie ominął 
układów klimatyzacji. Właśnie dlatego, dostęp do urządzenia 
diagnostycznego zintegrowanego ze stacją klimatyzacji 
ma tak duże znaczenie. Zapewnia on warsztatom zdolność 
do przeprowadzania pełnego zakresu operacji naprawczych 
dotyczących układu klimatyzacji i odpowiada na oczekiwania 
klienta. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu firmy 
TEXA, jej stacje KONFORT są w stanie przeprowadzić pełną 
diagnostykę (z odczytem błędów, parametrów i regulacji) 
układu klimatyzacji. Ten wyjątkowy efekt pochodzi z doskonałej 
integracji połączenia Bluetooth stacji KONFORT z praktycznym 
i zaawansowanym narzędziem diagnostycznym NanoService. 
Rozwiązanie to przewiduje wykorzystanie wyświetlacza stacji 
KONFORT, jako monitora do diagnostyki i umożliwia niezwykle 
proste i szybkie przejście od podstawowej obsługi układu 
klimatyzacji do środowiska diagnostyki, co pozwala warsztatom 
na zaoferowanie niezwykłej jakości obsługi klienta.

Zestaw kontroli wydajności klimatyzacji
Nowe modele stacji KONFORT wyposażone są w opcjonalny 
moduł “ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI”, 
który umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli 
temperatury na wylocie nawiewów. Po wykonaniu kontroli stacja 
KONFORT dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza, 
rzeczywistą wydajność danego układu. 



Oprogramowanie zarządzające
Oprogramowanie zarządzające TEXA jest podporządkowane najbardziej restrykcyjnym normom pod 
względem precyzji i dokładności serwisu technicznego. Nawet modele 705R, 705R OFF ROAD, 710R 
i 720R wyposażone są w interfejs LCD o wysokiej rozdzielczości, prosty w obsłudze i oferujący kompletną 
obsługę. Pozostałe modele zostały wyposażone natomiast w zaawansowany, kolorowy wyświetlacz 
z matrycą TFT, który zapewnia wizualizację postępu automatycznych operacji poprzez zmieniające 
się obrazy, grafiki i informacje techniczne; jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości sygnalizowane są 
poprzez szczegółowe komunikaty o błędach. Oprogramowanie TEXA steruje, poprzez sieć czujników, 
przebiegiem procesu kontroli i napełniania układu, w celu zapewnienia nieznanej dotąd precyzji. 
Mechanik nie napotka, więc kłopotów nawet w przypadku konieczności obsługi bardziej złożonych 
układów, takich, jakie np. instalowane są w nowych samochodach hybrydowych. Dzięki wymiennemu 
nośnikowi pamięci (karta SD), możliwe jest podłączenie go do dowolnego komputera klasy PC w celu 
aktualizacji bazy danych marek i modeli, sprawdzenia i przeanalizowania wszystkich wykonanych cykli 
serwisowania oraz przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznego oprogramowania stacji.



Podczas fazy odzyskiwania, wyświetlacz wskazuje 
ilość odzyskanego czynnika oraz ciśnienie 
w układzie.

Menu główne jest interfejsem dostępu 
do wszystkich usług i funkcji stacji. Zapewnia 
maksymalnie prostą i intuicyjną obsługę.

Waga elektroniczna pozwala na maksymalnie 
precyzyjny pomiar ilości oleju odzyskanego 
podczas obsługi technicznej.

Oprogramowanie informuje operatora o zgodności 
i czystości zastosowanego czynnika.

Jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości 
odczytane przez stację sygnalizowane są poprzez 
szczegółowe komunikaty o błędach.

Komunikaty wyświetlane na ekranie prowadzą 
operatora przez cykl serwisowy.





Certyfikowana jakość 
i produkcja. 
System jakości ISO TS 16949
Linia KONFORT odzwierciedla niezwykłą dbałość TEXA 
w zakresie projektowania, doboru materiałów, zastosowania 
nowych technologii i automatyzacji procesów produkcyjnych. 
Podczas jej realizacji stosowane są wymogi ISO TS 16949, 
standardu specjalnie przewidzianego dla rynku Automotive. 
Najwyższa jakość wymagana jest na każdym etapie: począwszy 
od badań po dobór komponentów, od systemów obróbki 
i montażu po dystrybucję i dostarczanie obsługi posprzedażowej.
Po montażu, stacja KONFORT przechodzi do sekcji wstępnego 
zatwierdzenia, gdzie przeprowadzane są kontrole elektryczne 
oraz kalibracja czujników wagi oraz ciśnienia.
Test działania weryfikuje natomiast czy wszystkie podzespoły 
właściwie reagują na poszczególne wejścia i czy działają zgodnie 
z opisem. Operacja ta wyklucza obecność wad wewnątrz 
układu hydraulicznego i kontroluje szczelność poszczególnych 
komponentów. Test końcowy przeprowadzany jest w specjalnej 
zamkniętej komorze. Podczas tego procesu do zbiornika 
i układu stacji wprowadzany jest hel; został on wybrany do tej 
kontroli ze względu na bardzo małe cząsteczki będące w stanie 
wykryć nawet mikroskopijne wycieki.
Stacje KONFORT spełniają europejską normę bezpieczeństwa 
CE/PED oraz amerykańskie standardy czystości czynnika (SAE 
J2099 dla R134a oraz dla R1234yf) oraz skuteczności odzysku 
na poziomie co najmniej 95% czynnika R134a (SAE J2788) 
i R1234yf (SAE J2843). Również linia produkcyjna otrzymała 
certyfikat TÜV zgodny z wymaganiami producentów.
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Obsługa układów z czynnikiem R134a 

Obsługa układów z czynnikiem R1234yf

Obsługa układów z czynnikiem C02

Obsługa dwóch czynników

Obsługa pojazdów OSOBOWYCH i CIĘŻAROWYCH

Obsługa AUTOBUSÓW

Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz

Zespół manometrów CL1

Obsługa serwisowa pojazdu w trybie automatycznym

Automatyczne wykrywanie nieszczelności

Pomiar ilości czynnika wagą elektroniczną

System ochronny czystości oleju ATB (Air Tight Bottle) 
(patent)

Automatyczne podawanie olejów przy pomocy wagi elektronicznej

Podawanie olejów sterowane czasem

Podawanie UV sterowane czasem 

Pomiar ilości odzyskanego oleju wagą elektroniczną

Obsługa pojazdów hybrydowych

Obsługa serwisowa pojazdu w trybie automatycznym (DATABASE)

Obsługa serwisowa pojazdu w trybie indywidualnym

System bezpieczeństwa FPS (Fan Protection System)

System płukania wewnętrznego układu przed zmianą czynnika 

System płukania wewnętrznego układu przed zmianą oleju

Zestaw VDC do kontroli ukł. o zmiennej pojemności

Zestaw identyfikatora czynnika

RAPORT KONFORT na karcie SD

Wydruk raportu z obsługi serwisowej 

Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

Wyświetlacz LCD niebieski 4X20, podświetlany o wysokiej 
rozdzielczości

BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD

Charakterystyka techniczna
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2 Zbiorniki wewnętrzne 12 kg

Zbiornik wewnętrzny 10 kg

Zbiornik wewnętrzny 12 kg

Zbiornik wewnętrzny 20 kg

Zbiornik wewnętrzny 30 kg

Precyzja przy podawaniu +/- 10 gr

Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr

Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)

Dwustopniowa pompa próżniowa

Jednostopniowa pompa próżniowa 100 l/min

Automatyczne rozpoznawanie pojemników na olej (patent)

System blokady wagi

Tryby pracy: BAZA DANYCH

Tryby pracy: PROGRAM ZAAWANSOWANY

Tryby pracy: MOJA BAZA DANYCH

Wielojęzyczne oprogramowanie 

Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych

Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji

Uproszczone przeglądy stacji

Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów

Drukarka termiczna

Zestaw do płukania układu

Zestaw wydajności układu A/C pojazdu

Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów

Autodiagnostyka systemu A/C pojazdu przez złącze 
diagnostyczne

2 zawory ręczne przewodów serwissowych

Zestaw kontroli szczelności poprzez Forming Gas

Automatyczny pomiar odzyskanego czynnika 

Automatyczna kontrola stężenia CO2 w atmosferze

Niedostępne StandardOpcja



facebook.com/texacom twitter.com/texacom youtube.com/texacom instagram.com/texacom linkedin.com/company/texa plus.google.com/+TEXAcom 

TEXA
TEXA założona w 1992 we Włoszech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w projektowaniu, 
wdrażaniu oraz produkcji wielomarkowych urządzeń diagnostycznych, analizatorów spalin oraz stacji 
obsługi samochodowych układów klimatyzacji. 
TEXA obecna jest na całym świecie poprzez rozległą sieć dystrybucji. Posiada swoje oddziały 
w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rosji 
i Japonii. Aktualnie zatrudnia około 600 pracowników na całym świecie, w tym ponad 100 inżynierów 
i specjalistów zatrudnionych w dziale Badań i Rozwoju. Niezwykle liczne są nagrody i wyróżnienia, 
które TEXA zdobyła na przestrzeni ostatnich lat na arenie międzynarodowej, wśród nich: Automechanika 
Innovation Award (2010 i 2014), Najwyższa nagroda dla najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa 
Włoch, odebrana z rąk Prezydenta Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano (2011), Nagroda Innovation 
Automotive Irlanda (2014), Nagroda La Chiave d’Oro w Moskwie (2014 i 2015). W 2015 Mit Technology 
Review umieściło TEXĘ wśród 10 najbardziej rewolucyjnych przedsiębiorst we Włoszech. W tym 
samym roku TEXA zdobyła prestiżową międzynarodową nagrodę “European Commercial Vehicle 
Diagnostics Customer Value Leadership Award 2015” od Frost&Sullivan. 
Wszystkie urządzenia TEXA są projektowane i produkowane we Włoszech na nowoczesnych 
i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, dając najwyższą gwarancję jakości. TEXA przywiązuje 
maksymalną uwagę do jakości swoich produktów czego dowodem jest uzyskanie certyfikatu 
ISO TS 16949 wymaganego na pierwszym montażu koncernów samochodowych. 

Skontroluj ogromne pokrycie TEXA na: 
www.texa.com/coverage

Informacje o zgodności IDC5 oraz minimalnych 
wymaganiach: www.texa.com/system

Marka BLUETOOTH jest własnością Bluetooth SIG, Inc., 
U.S.A. Używana na licencji przez TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801814
02/2018 - Polacco - V.11.0

TEXA Poland Sp. z o.o.
Ul. Brzezińska 52A
41-404 Mysłowice
Tel. +48 32 364 18 80
Call Center +48 32 364 18 88
www.texapoland.pl
info.pl@texa.com


