KONFORT TOUCH
Enkel som en smartphone,
højtydende som en KONFORT

Enkel, hurtig,
smart
bare et "touch" for
at genoplade
Mere end 10 års lederskab inden for bilers A/C serviceog genopladning har gjort det muligt for TEXA at opnå
godkendelse og anbefaling fra de globalt største
bilproducenter.
På basis af stor erfaring har TEXA udviklet KONFORT
TOUCH, en række ladestationer karakteriseret ved
exceptionel produktkvalitet, designet til alle A/C
servicefunktioner på biler, der bruger kølemiddel
R134a og R1234yf.
På en enkel, hurtig, smart måde og med den største
brugervenlighed.

KONFORT TOUCH-serien er:
Enkel, fordi dens 10-tommers farvetouchskærm,
AndroidTM

operativsystemet

og

dens

vigtigste

serviceinstrumentpanel giver brugerne mulighed for at
tilpasse ladefunktionerne og starte dem op virkelig
nemt.
Hurtig,

fordi

navigationsmenuen

forbedrer

brugeroplevelsen og samler alle nøglefunktionerne på
hovedsiden,

så

brugerne

kan

afslutte

arbejdsprocesserne med absolut præcision og i løbet
af blot et par trin.
Smart, fordi dens avancerede forbindelse gør det
muligt f.eks. at opdatere automatisk, modtage
fjernsupport og forbinde til andre apparater såsom
printere og smartphones. Desuden bruger den en
søgealgoritme, der identificerer køretøjet i den brede
database ved blot at indtaste et søgeord og dermed
undgå det klassiske valg af mærke og model.

Enkel og intuitiv
takket være den brede touchskærm
Endnu hurtigere
A/C service
Fleksibilitet i brug
med den indbyggede wi-fi

Fire modeller til
ethvert behov
KONFORT TOUCH-serien indeholder fire modeller; hver
af dem er rig på eksklusive funktioner og særlige
detaljer, til ethvert operationelt behov.

KONFORT 780 TOUCH BI-GAS
(R134a og R1234yf)
Førsteklasses maskine. Den giver brugerne mulighed
for at skifte tjenesteydelser på biler udstyret med
kølemidler R134a og R123yf, da den har to tanke og to
separate kredsløb til genvinding, genanvendelse og
genopfyldning. Serviceprocessen er automatiseret.
Andre karakteristiske funktioner: Lufttætte olieflasker,
vægtens låse/oplåseanordning, kølemiddelvægtens
nøjagtige kontrolsystem, automatisk
rengøringsanordning til alle de hydrauliske kanaler.

KONFORT 760 TOUCH
KONFORT 760 BUS TOUCH
(R134a eller R1234yf)
Begge er højtydende og udstyret med lufttætte
olieflasker, fuldautomatisk servicestyring,
vægtlåsnings-/oplåsningsenhed og nøjagtig kontrol af
kølemidlets vægt.
Desuden er 760 BUS TOUCH versionen designet til
større systemer og udstyret med en større tank,
pumpe og kompressor.

KONFORT 720 TOUCH
(R134a eller R1234yf)
Som ”basis” version på området har KONFORT 720
TOUCH automatiske funktioner til
kølemiddelgenvinding og genanvendelse, og til at
tappe olien. Mængden af olie og UV-sporstof styres af
et automatisk ventilsystem. Operatøren har derfor kun
et par enkle opgaver at udføre.

En stor skærm
for imponerende resultater
KONFORT TOUCH-ladestationer er udstyret med en 10-tommers multi-farve touchskærm, som giver dem stor
brugervenlighed og sørger for altid at have et klart overblik over de opgaver, der skal udføres. Desuden er det
innovative grafiske interface blevet udviklet for at sikre en virkelig intuitiv brugeroplevelse af software, som gør
det lettere hurtigt at læse de viste data.

Dataaflæsning understøttes bedst af høj opløsning og 400 nits lysstyrke.
En interessant funktion er også muligheden for, at operatøren kan vælge mellem et lyst eller mørkt tema som
baggrund. Displayet på KONFORT TOUCH-stationerne har handske-touch teknologi, som sikrer perfekt brug,
mens du har forskellige typer arbejdshandsker på.

10-tommers farve
industri touchskærm

Handske-touch
teknologi

Hurtig
datalæsning
Intuitivt
grafisk interface

Mange forbindelsesmåder
KONFORT TOUCH-serien s store brugervenlighed og dens smarte tilgang ligger også i muligheden for at bruge
wi-fi-forbindelsen til en række aktiviteter, såsom:
- udskrivning af rapporter i A4-format
- modtagelse af software- og firmwareopdateringer i realtid
- modtagelse af ekstern teknisk bistand
- forbindelse til myTEXA portalen
- forbindelse til KONFORT Mobile APP

Bluetooth-modulet gør det også muligt at forbinde stationerne med flere typer tilbehør, som f.eks. A/Ceffektivitetssættet.
Ligeledes er stationerne udstyret med en praktisk USB-port, som kan bruges til sikkerhedskopiering af
rapporterne om udført service og af hele systemet. Det er meget nyttigt også at installere softwareopdateringer,
hvis værkstedet ikke har wi-fi-netværk.

Printer fleksibilitet
med de printere der er
forbundet til værkstedets wi-fi

Papirrapporter altid ved hånden
Udover den indbyggede termiske printer, så giver KONFORT
TOUCH også mulighed for at printe servicerapporterne via wi-fi og
i A4-format ved at bruge en hvilken som helst printer, der er
forbundet til værkstedets wi-fi-netværk.

KONFORT APP
Takket være en dertil indrettet app kommunikerer stationerne med
Android- og iOS-smartphones, således at operatørerne kan følge
den igangværende service og skifte procedurer via fjernbetjening.
Teknikeren modtager en meddelelse i tilfælde af fejl, og når
service er færdig. Desuden giver den nye app dig mulighed for
nemt at se og administrere de udførte vedligeholdelsesopgaver,
selv når stationen er slukket.

Android operativsystem
alt er endnu nemmere
KONFORT TOUCH-stationerne er designet til at være ekstremt velfungerende og opnå maksimal forenkling
af vedligeholdelses- og opladningsfunktionerne.
For at nå dette mål bruges det integrerede Android 10 operativsystem.
Dette valg giver mulighed for bedre kendskab til at aktivere de forskellige funktioner, med et meget intuitivt
visuelt sprog og et interface fyldt med infografik.
Softwareopdateringerne udføres automatisk og sikkert.

Android 10
operativsystem

Automatiske opdateringer
til software og firmware

Enkelt og intuitivt brugerinterface
øjeblikkelig opstart af servicen
Interfacet er designet til at vise alle nødvendige informationer på en enkelt skærm: På den måde kan brugerne
have direkte adgang til de mest nyttige funktioner. På næsten ingen tid vil du gå fra de indledende
aktiveringsfaser af stationen til at udføre servicen.
Menuen, som meget nemt kan browses, får mest muligt ud af det store display og minimerer de "trin", der er
nødvendige for at starte ladefunktionen. Desuden giver søgefunktionen "Smart selection by model" dig mulighed
for at finde det køretøj, du arbejder på, ved blot at indtaste et eller flere nøgleord.
Nedenfor er en oversigt over de vigtigste softwareskærme, fra valg af service til ladefaserne og anmodning om
eftermarkeds fjernsupport:
Kontroller status for olier, niveauer af
kølemiddel og forbrugsstoffer
A/C Service
Valg af køretøj for
at få adgang til
tjenesten via TEXA
Database eller
myDatabase.

Hurtigmenu til:
Adgang til wi-fiindstillingerne,
rapportlisten, kontrol
af tilgængelighed af
softwareopdateringer,
adgang til app-side og
aktivering/
deaktivering af dark
mode.

Specialtilpasset
A/C Service
for at indstille
parametrene
manuelt.
Ekstra funktioner
som f.eks.
skylning eller
lækagekontrol
med Gasdanner

Smart selection by model.
Indtast et nøgleord for hurtigere at finde det køretøj, du ønsker at arbejde på.
Det fungerer også med ord der ligner.

Alle driftsparametre kan indstilles på en enkelt skærm

”Genvindingsfase”: Skærmen fremhæver den resterende tid til
kølemiddelgenvindingen er afsluttet.

”Vakuumfase”: Et vakuum fremkaldes i køretøjets A/C anlæg for at
kontrollere for mulige lækager.

”Olieindsprøjtningsfase”: Systemet sprøjter den korrekte mængde
olie ind i køretøjets systemer for at smøre det.

”Kølemiddelfyldefase”: Stationen fylder den korrekte mængde gas
ind i køretøjets systemer.

Når handlingen er fuldført, gemmes rapporten automatisk og kan
udskrives, hvis det ønskes.

Eksempel på en registreret fejl: KONFORT TOUCH har registreret
en fejl, i dette tilfælde er mængden af kølemiddel ikke tilstrækkelig.

App-side: For at anmode om fjernsupport, gå til indstillinger og tjek
om der er opdateringer.

Online teknisk support
En specialiseret operatør
altid tilgængelig
Ejeren af en KONFORT TOUCH-station kan ikke kun være sikker på at bruge et højteknologisk værktøj, men kan
også regne med konstant eftermarkeds support.
For at bruge denne service skal du blot forbinde til værkstedets wi-fi-netværk, gå til app-siden fra
softwareinterfacet og vælge Fjernsupport.
Herfra er det muligt at bede om hjælp fra en specialiseret tekniker, der vil overtage
KONFORT TOUCH via fjernstyring for at udføre vedligeholdelsesopgaver, som support til operatøren i
værkstedet.
F.eks. kan teknikeren aktivere stationen, kontrollere dens driftstatus og alle fejl, som den måtte have lagret,
kalibrere vægtene, kontrollere magnetventiler og meget mere.

Et bredt udvalg af tilbehør
for udvidet funktionalitet
KONFORT TOUCH-modeller kan bruges i kombination med en række valgfri ekstra dele, som udvider deres
funktionalitet og potentiale såsom:

Termisk printer
Det er muligt at installere en meget nyttig termisk printer for til enhver tid at generere en
præcis rapport over alle udførte opgaver

Kølemiddel-identifikationssæt
Denne enhed identificerer straks den type kølemiddel, der anvendes i køretøjet, R134a eller
R1234yf, og kontrollerer dens renhed. Hele processen tager omkring et minut. Hvis kølemidlet
viser sig at være uegnet eller forurenet, så advarer stationen teknikeren og stopper opgaven.

REC+
Det garanterer sikker tømning af kølemidlet, alt efter dets art. Det overholder de tekniske,
præstationsmæssige og sikkerhedsmæssige krav fra de vigtigste køretøjsproducenter og gør
det muligt at genvinde op til 95% af kølemidlet i systemet. Ved slutningen af genvindingen
bliver det forurenede kølemiddel tappet ned i en tank og bortskaffet.

Gasdannersæt
Det gør det muligt hurtigt og effektivt at løse eventuelle problemer med lækagesporing i A/C
anlæg, som bruger kølemidler R134a og R1234yf. Brug af sættet er en strategisk løsning, da
det gør det muligt med præcision at identificere selv de mindste gaslækager. Dette skyldes
gasdannerens molekylestørrelse, som er meget mindre end noget kølemiddel.

Skyllesæt
Skylning er en mekanisk proces, der udføres for at rense komponenterne i køretøjets
airconditionanlæg.

TEXA tilbyder et sæt der indeholder: En ekstra 6-liters tank med en

forureningsindikator, et filter i rustfrit stål, som let kan fjernes for rengøring, slanger med højt
flow med en indvendig diameter på 5 mm, og et etui der indeholder den komplette serie af
universelle adaptere.

Effektivitetssæt til A/C anlægget
Det udfører en dynamisk kontrol af udgangstemperaturen af A/C anlæggets udluftning.
Ved slutningen af testen udarbejder KONFORT TOUCH-ladestationen en detaljeret rapport,
som certificerer køretøjets A/C anlægs faktiske ydeevne.

Certificeret produktion og kvalitet
ISO TS 16949 kvalitetssystem
KONFORT TOUCH-serien nyder godt af de nye fremskridt i materialer, teknologier og automatiserede
produktionsprocedurer, der førte til, at TEXA opnåede en ISO TS 16949 certificering.
Alle faser bliver underlagt streng kvalitetskontrol, fra udvælgelse og valg af komponenter til maskinforarbejdning
og samling, og videre til distribution og eftermarkeds service.
Efter samling overgår stationerne til testafdelingen, hvor det elektriske system bliver testet, og vægtsensorer og
tryktransducere kalibreres. Der udføres funktionstests for at kontrollere, at alle komponenter og enheder
reagerer korrekt på input og yder i henhold til specifikationer.
Strenge tests eliminerer også risikoen for fejl i det hydrauliske system og sikrer, at alle dele er effektivt forseglet.
Den sidste fase i testforløbet foregår i et specielt forseglet kammer og involverer indsprøjtning af helium i tanken
og fyldekredsløbet. Helium bruges, fordi dens specielt små molekyler er i stand til at registrere selv de mindste
lækager.
KONFORT-fyldestationer er tilpasset de europæiske CE/PED sikkerhedsstandarder, amerikanske standarders
renhedsbestemmelser for kølemiddel (SAE J2099 for både R134a og R1234yf) og effektivitetsbestemmelserne
for en genvinding på mindst 95% af det brugte kølemiddel (SAE J2788 for R134a og SAE J2843 for R1234yf).

Specialuddannelse
til service af A/C anlæg
TEXA mener, at det er særligt vigtigt at tilbyde kunderne undervisning. Tilstrækkelig teknisk kompetence og
korrekt brug af diagnosetestere er afgørende for et værksteds succes.
De undervisningsmetoder, som TEXA anvender på sine kurser, er baseret på en optimal balance mellem teori og
praksis.
Praksis spiller en afgørende rolle, eftersom det er i forbindelse med praktiske opgaver, at teknikerne får mulighed
for at kombinere testning og simuleringer med anvendelsen af deres eget TEXA-udstyr, hvilket sikrer en mere
aktiv og dynamisk deltagelse og mere effektiv læring.

A/C-307/2008: HÅNDTERING AF KØLEMIDDEL
MÅL: Erhverv den minimumviden og knowhow, der kræves i henhold til Regulativ 307/2008.
Alle mekanikere, der udfører genvindingsaktiviteter af R134a gassen fra motorens A/C anlæg,
skal opnå kvalifikationer til a bruge denne gas ved at deltage i uddannelseskursus organiseret af
en certificeret organisation.
Efter DPR (Dekret fra Præsidenten for Den Italienske Republik) nr. 146/2018 blev F-gasdatabasen oprettet til
registrering af virksomheder og personer, der køber F-gas og derfor både skal overholde abonnementet og være
kvalificeret.
TEXA har certificeret sit uddannelseskursus i overensstemmelse med indholdet af DPR (Dekret fra Præsidenten
for Den Italienske Republik) nr. 43/2012 og udstyret alle sine uddannelsescentre i Italien i henhold til de
egenskaber, der kræves i dekretet.
VARIGHED: 8 timer (også tilgængelig online)

G16C: VEDLIGEHOLDELSES- OG DIAGNOSETEKNIKKER I DE NYE A/C ANLÆG MED
GASSERNE R1234YF- OG R744
MÅL: Lær om de vigtigste punkter i europæisk lovgivning og tekniske egenskaber af de nye
R1234yf og R744 kølemidler. Lær hvordan man servicerer kølesystemer med R1234yf og R744
gasser og lær kravene til opbevaring og procedurerne for at genoplade og servicere helt sikkert.
Lær hvordan man korrekt udfører genvindings-, genanvendelses- og genopfyldningsprocedurer med R1234yf og
R744 gasser gennem to eksempler på en Toyota Prius og en Mercedes-Benz.
VARIGHED: 8 timer

Tjek tilgængelighed på dit hjemmemarked

Kan anvendes til R134a
Kan anvendes til R1234yf
Dobbelt kølemiddelstyring
Kan anvendes til CAR og TRUCK
Kan anvendes til BUS
Fuldautomatisk styring af service
Automatisk lækageregistrering
Måling af kølemiddelmængde med elektronisk vægt
Lufttæt flaske anti-olieforureningssystem (patentanmeldt)
Automatisk oliestyring med elektronisk vægt
Timet olieindsprøjtning
Timet UV-indsprøjtning
Måling af genvundet oliemængde med elektronisk vægt
Kan anvendes til hybrid køretøjer
Automatisk styring af service (DATABASE)
Styring af specialtilpasset service
FPS (blæser-beskyttelsessystem)
Skyllesystem for kølemiddelskift
Skyllesystem for olieskift
Kølemiddel-identifikationssæt
Udskrivning af færdige serviceeftersyn via wi-fi
Termisk printer
10" touchskærm
Kompatibel med KONFORT APP

Ikke tilgængelig

Tilvalg

Standard

780 TOUCH

760 TOUCH
BUS

760 TOUCH

720 TOUCH

Tekniske specifikationer

12 kg tank
20 kg tank
30 kg tank
Fyldenøjagtighed: +/- 15 g
Høj grad af kølemiddelgenvinding (over 95 %)
To-trins vakuumpumpe
Automatisk genkendelse af olieflaske (patentanmeldt)
Vægt med låsesystem
Driftstilstand: DATABASE
Driftstilstand: SPECIALTILPASSET SERVICE
Driftstilstand: MIN DATABASE
Flersproget software
Automatisk kompensation for serviceslangens længde
Automatisk meddelelse om service
Forenklet service
Automatisk styring af ikke-kondenserbare gasser
Fjernsupport
Skyllesæt
Effektivitetssæt til A/C anlægget
Automatisk olieindsprøjtning med høj præcision
Automatiske opdateringer
2 manuelle kontrolventiler til serviceslanger
Sæt til lokalisering af lækager med gasdanner

Ikke tilgængelig

Tilvalg

Standard

780 TOUCH

760 TOUCH
BUS

760 TOUCH

720 TOUCH

2x12 kg tanke

TEXA
TEXA blev grundlagt i 1992 og er i dag førende på markedet for design, udvikling og fremstilling af multimærke
diagnosetestere, røggastestere, A/C fyldestationer og telediagnostisk udstyr til biler, motorcykler, lastbiler, både
og landbrugsmaskiner. TEXA har et verdensomspændende net af distributører: Det kommercialiserer direkte i
Brasilien, Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Japan, Spanien, USA, Polen og Rusland gennem sine
datterselskaber. TEXA beskæftiger pt. mere end 700 mennesker på verdensplan, herunder mere end 150
ingeniører og specialister, der arbejder med forskning og udvikling. I årenes løb har TEXA modtaget et stort antal
priser og æresbevisninger for innovation, i mange lande verden over. Alt TEXA-udstyr er designet, udviklet og
fremstillet i Italien ved hjælp af ekstremt moderne automatiserede produktionslinjer, som garanterer maksimal
præcision. TEXA er især engageret i kvaliteten af sine produkter: Det har opnået de strengeste certificeringer,
såsom TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), en standard defineret af VDA, den tyske
sammenslutning af bilindustrien, som garanterer det højest mulige niveau af information og knowhow
beskyttelse mod stadigt hyppigere cyberangreb. De følger andre certificeringer såsom IATF 16969, som er
specifik for de første biltekniske leverandører; VDA 6.3, en anden metode anvendt af tyske fabrikanter, som
etablerede sig som et internationalt referencepunkt; samt ISO/IEC 27001 i området for sikkerhedsinformation.

ADVARSEL
Anvendelsen af diverse bilproducenters varemærker og logoer i dette dokument har udelukkende til formål at informere om og belyse TEXA-produkternes
kompatibilitet med de bilmodeller, der identificeres ved de anvendte varemærker og logoer. TEXAs produkter og software udvikles og opdateres løbende, og
derfor er det muligt, at nogle af produkterne i dette dokument, når dokumentet læses, ikke kan anvendes til diagnosticering af alle modeller og elektroniske
systemer fra alle de bilproducenter, der omtales i dokumentet. Mærker, modeller og elektroniske systemer i dette dokument skal derfor betragtes som
vejledende, og TEXA anbefaler til enhver tid, at du konsulterer den til produktet og/eller softwaren hørende liste over systemer, der kan diagnosticeres, før køb.
Listen er tilgængelig hos autoriserede TEXA-forhandlere. De billeder og skitser af biler, der er anvendt i dette dokument, har udelukkende til formål at gøre det
lettere at identificere, hvilken køretøjskategori (bil, lastbil, motorcykel osv.) et TEXA-produkt og/eller -softwareprogram er beregnet til. Data, beskrivelser og
illustrationer kan ændres i forhold til det, der er beskrevet i dette dokument. TEXA S.p.A. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine produkter uden
forudgående varsel.

Se TEXA-produkternes omfattende dækning på:
www.texa.com/coverage

facebook.com/texacom
linkedin.com/company/texa

Se IDC5 kompatibilitet og minimum systemkrav på:
www.texa.com/system

instagram.com/texacom
Bluetooth-mærket tilhører Bluetooth SIG, Inc., USA og anvendes af TEXA S.p.A. under licens.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc
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youtube.com/texacom
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