
Uusi ilmastointihuoltolaite 
-sarja, joka on
Mercedes-Benzin hyväksymä
kaasuille R134a, R1234yf ja CO2





Hyvä Asiakas,

kuten varmasti tiedätte, vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla Mercedes-Benz tulee 

esittelemään kaksi uutta kylmäainetta ajoneuvojen ilmastointijärjestelmille: R1234yf, 

tarkoitettu keskisuurille/pienille ajoneuvoille ja CO2 suuremmille ajoneuvoille. Olemme 

johtava ilmastointihuoltolaitteiden valmistaja Euroopassa, useimpien ajoneuvojen 

valmistajien hyväksymä kautta maailman ja ainoa yritys, jolla on kolme Mercedes-

Benzin suosittelemaa ilmastointihuoltolaitetta. Erityisesti KONFORT 744 malli, joka 

on tarkoitettu CO2:lle, kehitettiin suorassa yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa, kun 

taas KONFORT 780R malli on ainut Mercedes-Benzin hyväksymä kaksoiskaasu-laite, 

joka kykenee toimimaan sekä R134a ja R1234yf kanssa.

KONFORT 760R, joka voidaan toimittaa joko R134a tai R1234yf kokoonpanolla, 

täydentää TEXA tarjousta Mercedes-Benzille.

Näin ollen, luottamalla TEXA:aan, voitte invetoida huoltolaitteisiin, jotka pystyvät täyttämään 

kaikki toiminnalliset tarpeet kaikissa Mercedes-Benzin aikaisemmissa, nykyisissä ja 

tulevissa malleissa.

Varsinkin jos päätätte valita meidät ainoaksi toimittajaksi, saatte useita etuja:

- Ainoastaan yksi järjestelmä ja käyttöohjelmisto käytettävästä jäähdytysaineesta 

riippumatta.

- Suunnittelun yhtenäisyys, mikä on erittäin tärkeää korjaamolle, joka suunnitteleen 

työohjausta.

- Vain yksi maahantuoja, joka vastaa jälkimarkkinoinnista (koulutus, huolto ja tekninen tuki).

Lisäksi kaikille tilauksille ja ennakkotilauksille, jotka on tehty heinäkuun loppuun 

mennessä, saatte erityisen alennuksen joka on vielä suurempi, jos päätätte ostaa kaksi 

huoltolaitetta eri kylmäainetyypeille (KONFORT 744 ja KONFORT 780R, tai KONFORT 

744 ja KONFORT 760R ja R1234yf).

Seuraavilla sivuilla löydätte tarkan kuvauksen Mercedes-Benzin suosittelemista TEXA-

ilmastointihuoltolaitteista, joista uskomme teidän löytävän ratkaisun, joka parhaiten 

soveltuu teille.



KONFORT 744 (CO2)

Kehitetty yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa, laite on nimenomaan tarkoitettu CO2 mallille; täysin 
automaattinen huoltolaite, helppokäyttöinen ja ehdottoman tarkka: komponenttien ja valmistuksen laatu 
mahdollistaa tarkan toleranssin täyttömäärälle 10 grammaa (2 grammaa öljylle). 
Erityistä huomiota kiinnitetään CO2:n vapautumisessa ilmakehään, jota valvotaan sekä käyttäjän että 
järjestelmän turvallisuuden säilyttämiseksi.  Lisäksi KONFORT 744 versiossa on tarkka mittari, joka mittaa 
CO2:n pitoisuuden ilmassa ja joka keskeyttää latauksen mikäli pitoisuus saavuttaa vaarallisen tason.



PÄÄOMINAISUUDET
• R744 (CO2) yhteensopiva
• TFT-näyttö, kirkas värinäyttö
• CL1 painemittarit
• 2-vaiheinen tyhjiöpumppu
• 2.5 m huoltoletkut
• Lataus tarkkuus +/- 10 gr 
• Hermeettiset öljypullot (patentti järjestelmä), öljy ei ole 
  ilman kanssa tekemisissä.
• Tarkka automaattinen uuden öljyn lisäys
• Automaattinen öljypullon tunnistaminen
  (patentoitu järjestelmä)
• Tallennetun kylmäaineen automaattinen mittaus
• CO2-pitoisuuden automaattinen valvonta laitteen
  ympäröivässä ilmassa

• Vaa’an lukitusjärjestelmä 
• Lämpötulostin
• Automaattinen huollon hallinta
• Monikielinen ohjelmisto
• Automaattinen huoltoletkujen pituuden kompensointi
• Automaattinen huoltohälytys
• Toimintatilat:
- MUKAUTETTU HUOLTO
- TIETOKANTA

VALINNAISET
Vuotojen valvontasarja muilla kaasuilla (esim. N2)

CO2



PÄÄOMINAISUUDET
• Kaksoisjärjestelmä, kylmäaine R134a a R1234yf
• TFT-näyttö, kirkas värinäyttö
• Graaffinen käyttöliittymä
• Kylmäaineen tunnistusjärjestelmä
• TIETOKANNAN ja suoritettujen huoltojen hallinta SD-kortin 
  kautta
• Kääntyvä painemittari-näyttölaite
• Kaksi 12 kg:n säiliötä
• Lataus tarkkuus +/- 15 gr
• Korkea hyötysuhde kylmäaineen talteenotto (yli 95 %)
• 2-vaiheinen tyhjiöpumppu
• Hermeettiset öljypullot (patentti järjestelmä), öljy ei ole ilman  
  kanssa tekemisissä.
• Tarkka automaattinen uuden öljyn lisäys 
• Automaattinen öljypullon tunnistus 
• Automaattinen kylmäaineen mittaustarkkuuden valvonta 
• Vaa’an lukitusjärjestelmä
• Automaattinen huollon hallinta
• Toimintatilat:
- TIETOKANTA
- MUKAUTETTU HUOLTO
- OMA TIETOKANTA
• Monikielinen ohjelmisto
• Automaattinen huoltoletkujen pituuden kompensointi
• Automaattinen huoltohälytys
• Yksinkertainen kunnossapito
• Automaattinen ilman poisto tankista
• Lämpötulostin

VALINNAISET
Huuhtelulaite, VDC-laite, A/C-teholaite, A/C-järjestelmän 
diagnoosi.



KONFORT 780R
(R134a ja R1234yf)

Vaikka KONFORT on muiden huoltolaitteiden ohella saman kokoinen, siinä on kahdet 
säiliöt sekä kaksinkertaiset ja erilliset tallennus-, kierrätys- ja latauspiirit. Näin 
huoltoja voidaan tehdä vuorotellen ajoneuvoille, joissa on R134a ja R1234yf kaasua. 
Huoltolaite suorittaa noin yhden minuutin aikana kaikkien kanavien puhdistuksen 
siirryttäessä kaasusta toiseen. 
Koko lataustoiminto on täysin automatisoitu ja siinä on hermeettinen pullojärjestelmä 
öljylle, vaa’an lukitus/avauslaite ja automaattinen valvontajärjestelmä, jonka avulla 
varmistetaan oikea kylmäaineen määrä. Lisäksi laitteessa on järjestelmä, joka 
tunnistaa käytettävän kaasun.

R1234yf
ja R134a



KONFORT 760R (R134a tai R1234yf)

Laite on huippuluokan huoltolaite R1324yf kylmäaineella. Kaikki huoltotoiminnot ovat täysin automatisoituja 
ilman manuaalisia hanoja. Siinä on hermeettinen pullojärjestelmä öljylle, vaa’an lukitus/avauslaite ja 
automaattinen valvontajärjestelmä, joka varmistaa oikean kylmäaineen määrän. Voidaan toimittaa joko 
R134a tai R1234yf kylmäaineelle. Versio R1234yf on varustettu kylmäaineen tunnistuslaitteella, valinnaisena 
R134a versiolle.

R1234y tai R134a



PÄÄOMINAISUUDET
• Yhteensopiva malleille R134a tai R1234yf
• TFT-näyttö, kirkas värinäyttö
• Graaffinen käyttöliittymä
• R1234yf malli on varustettu kylmäaineen tunnistuslaitteella
  (valinnaisena R134a versiolle)
• TIETOKANNAN hallinta ja suoritetut huollot ovat SD
  muistikortilla.
• Kääntyvä painemittari-näyttölaite 
• Säiliö 20 kg
• Lataus tarkkuus +/- 15 gr
• Korkea hyötysuhde kylmäaineen talteenotto (yli 95 %)
• 2-vaiheinen tyhjiöpumppu
• Hermeettiset öljypullot (patentti järjestelmä),
  öljy ei ole ilman kanssa tekemisissä.
• Tarkka automaattinen uuden öljy lisäys 
• Automaattinen öljypullon tunnistus
• Automaattinen kylmäaineen mittaustarkkuuden valvonta 

• Vaa’an lukitusjärjestelmä
• Automaattinen huollon hallinta
• Toimintatilat:
- TIETOKANTA
- MUKAUTETTU HUOLTO
- OMA TIETOKANTA
• Monikielinen ohjelmisto
• Automaattinen huoltoletkujen pituuden kompensointi
• Automaattinen huoltohälytys
• Yksinkertainen kunnossapito
• Automaattinen ilman poisto tankista
• Lämpötulostin

VALINNAISET
Huuhtelulaite, VDC-laite, A/C-teholaite, 
ilmastointijärjestelmän automaattinen diagnoosi.

R1234y tai R134a



KÄYTTÖOHJELMISTO
Kuten edellä mainittiin, kaikki KONFORT-asemat, riippumatta kylmäaineesta jonka avulla ne toimivat, 
mahdollistaa yhdenmukaisen menettelyn erittäin tehokkaan käyttöjärjestelmän ansiosta. TEXA-ohjelmisto, 
jossa on monia antureita, hallinnoi tarkistus- ja latausprosessia automaattisesti, jotta voidaan taata 
ennennäkemätön tarkkuus. Kaikkia toimintoja voidaan seurata TFT matriisin värinäytöllä, kuvien ja 
kaavioiden kautta; mahdollisista vioista ilmoitetaan yksityiskohtaisilla virheilmoituksilla. 
Irrotettavan muistikortin avulla (SD-kortti), joka on kaikkissa malleissa, on mahdollista päivittää Windows 
tietokoneella tietokanta, laitteen ohjelmisto ja varmentaa kaikki suoritetut kunnossapitopalvelut.



Kylmäaineen tallennus toimenpiteen aikana, 
näytössä näkyy kylmäaineen määrä, joka otettiin 
talteen ja paine järjestelmässä.

Päävalikko, jonka tarkoituksena on tarjota 
yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö, edustaa 
kaikkien palvelujen ja toimintojen perustaa.

Sähköinen vaaka mittaa erittäin tarkasti öljymäärän, 
joka on saatu talteen huollon aikana.

TEXA-ohjelmisto ilmoittaa käyttäjälle käytössä 
olevan kylmäaineen sopivuudesta ja puhtaudesta.

Asema tunnistaa kaikki mahdolliset virheet 
ja käyttäjää varoitetaan tästä välittömästi 
ilmoituksella.

Ohjelma ohjaa käyttäjää huoltotoimenpiteiden 
aikana.



MITÄ 
ILMASTOINTIHUOLTOLAITTEESSA 
ON OLTAVA
Kuten tiedätte, nykypäivän huoltolaitteiden valikoima on laaja. Tällä alalla TEXA on aina erottunut teknisistä 
erityispiirteistä, joista monet on suojattu patenteilla ja jotka takaavat laadun ja tarkkuuden korkeimmalla 
tasolla.  Seuraavassa tarkastelemme millainen nykyaikaisen latausaseman tulisi olla oman ajattelutapamme 
mukaisesti:

KYLMÄAINEEN TUNNISTUSLAITE   
(vain 780R ja 760R R1234yf; valinnainen 760R ja R134a)
TEXA on ainoa eurooppalainen yritys ja toinen maailmanlaajuisesti, joka 
suunnittelee ja valmistaa kylmäaineen tunnistusjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu 
ilmastointihuoltolaitteille. TEXA on käyttänyt kompaktia, tarkkaa, luotettavaa 
tekniikkaa, saaden useita kansainvälisiä patentteja.  Erityistä huomiota on kiinnitetty 
analyysissa ympäristövaikutukseen, kuten esimerkiksi hiilivetyhöyryt tai pakokaasut, 
joita voi esiintyä työasemilla. Suunnitteluprosessi kesti yli vuoden, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota 
algoritmeihin, joiden avulla kylmäainetyyppi voidaan tunnistaa, R134a tai R1234yf; TEXA-työkalu pystyy 
tunnistamaan nämä kaksi kylmäainetta ja takaa myös sen puhtausasteen.  Koko operaatio kestää noin 
minuutin ja jos kylmäaine ei sovellu tai on saastunut, latausasema varoittaa käyttäjää ja sulkee KONFORT-
aseman.  

AITTEEN TUULETUKSEN SUOJAJÄRJESTELMÄ (vain 780R ja 760R)
Uusi kylmäaine R1234yf luokitellaan syttyväksi ja sen vuoksi erityisiä varotoimia on noudatettava tulipalojen 
välttämiseksi.  KONFORT 700 -linjan huoltolaitteissa on tehokas tuuletusjärjestelmä, jonka avulla poistetaan 
kaikki mahdolliset koneen sisällä olevat kaasujäämät.

HERMEETTISESTI SULJETUT ÖLJYPULLOT
Vakiopullot, jotka eivät ole hermeettisiä, sisältävät aina vakio määrän ilmaa ja siinä 
olevat vesimolekyylit sitoutuvat öljyyn saastuttaen sitä. TEXA ratkaisu koostuu erityisistä 
säiliöistä, joista on patentti, estävät ilman ja kosteuden saastuttamasta öljyä.  Näitä 
erityisiä TEXA-pulloja voidaan käyttää uudelleen, koska ilma poistetaan säiliöstä jokaisella 
täyttökerralla.

ANALOGISET PAINEMITTARIT 
KONFORT-sarjassa on hyvin selkeät ja helppolukuiset painemittarit,
joiden avulla painetta voidaan valvoa silloinkin kun latausasema on sammutettuna. 

AUTOMAATTINEN CO2 VUODON VALVONTA (vain 744)
Asema tarkistaa automaattisesti vuotojen esiintymisen ajoneuvon järjestelmässä ennen täytöä. Mahdollisten 
vuotojen paikantamiseksi, on mahdollista myös käynnistää vuotojen hakutoiminto, joka käyttää lisäkaasua 
(kaasuseos,joka koostuu 95 % typestä ja 5 % vedystä). Erillisellä tunnistuslaitteella on mahdollista havaita 
vuotoalue helposti.



AUTOMAATTINEN VUODON VALVONTA  (vain 780R ja 760R versiolle R1234yf)
780R ja 760R huoltolaitteet R1234yf kaasulle suorittavat koko ajan automaattisesti kaksinkertaisen 
tarkastuksen mahdollisten kaasuvuotojen varalta säiliöistä. Kaikki turvallisuuteen liittyvät toiminnot ovat 
täysin automaattisia, joilla estetään käyttäjän virheet tai laiminlyönnit.

ÖLJYPULLOJEN AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN  
Uudentyyppiset ajoneuvot, erityisesti hybridimallit, vaativat erityyppisiä 
öljyjä riippuen huollettavasta järjestelmästä (esim PAG tai POE). Koska on 
haitallista ja vaarallista lisätä järjestelmään öljyä, joka ei ole yhteensopiva, 
Texa kehitti järjestelmän joka estää virheet. TEXA:n automaattinen öljytyypin 
tunnistusjärjestelmä, jossa ajoneuvojen tiedot haetaan tietokannasta, ilmoittaa 
jos väärä öljypullo on asetettu järjestelmään.

SD-MUISTIKORTTI 
Se tarjoaa mahdollisuuden tallentaa kaikki latausaseman suorittamat huollot.  Millä tahansa Windos 
-työasemalta voidaan tarkastella KONFORT-aseman arkistoa, sekä päiväyksen, rekisterinumeron tai 
asiakkaan nimen mukaan. 

LÄMPÖTULOSTIN 
Latausasemassa on sisäänrakennettu lämpökirjoitin, jonka avulla voidaan tulostaa täsmällinen raportti 
kaikista toteutetuista toimista.

HUUHTELULAITE (valinnainen versioille 780R ja 760R)
Huuhtelu on mekaaninen toiminto, joka puhdistaa ajoneuvon ilmastointijärjestelmän kaikki putket.  TEXA 
tarjoaa pakkauksen, joka koostuu seuraavista osista: 
• lisäsäiliö, jonka kapasiteetti on 6 litraa ja likaisuuden ilmaisin; 
• helposti irrotettava ja puhdistettava suodatin (ruostumatonta terästä); 
• suuren virtausnopeuden putkisto, jonka sisähalkaisija on 5 millimetriä; 
• kantolaukku, joka sisältää täydellisen sarjan yleisiä sovittimia ja liittimiä (yli 60 kpl).



LAATU- JA TUOTANTOTODISTE
Uusi KONFORT linja todistaa TEXA:n panosta suunnittelussa, materiaalin tutkimuksessa, uusien 
teknologioiden ja automatisoitujen tuotantoprosessien käyttöönotossa, joiden ansiosta yhtiö on saavuttanut 
ISO TS 16949 sertifioinnin.  Parasta laatua on pyritty saavuttamaan kaikissa vaiheissa: kehittämisestä 
komponenttien valintaan, valmistus- ja kokoonpanojärjestelmistä jakeluun ja myynnin jälkeiseen tukeen. 
Asennuksen jälkeen, KONFORT-asema siirtyy esitestausvaiheeseen, jossa tapahtuvat sähköiset tarkastukset 

JÄLKIMARKKINOINTI PALVELUT
KONFORT-asemaa hankittaessa, tuotteen korkealaatuisen teknologisen sisällön lisäksi, voidaan myös aina 
luottaa TEXA yritykseen, joka on vakaa ja luotettava. TEXA:n jälkimarkkinointi palvelu on maailman laajuinen. 
Huoltoverkostoon kuuluu koulutettuja teknikoita ja he saavat jatkuvasti päivitettyjä tietoja käyttämällä 
uusimpia välineitä ja tukimenetelmiä. 

TEXA:n jälkimarkkinointi palvelut, jotka on tarkoitettu A/C KONFORT-asemille koostuvat seuraavista:



TAKUU
24 kuukautta käyttöönotosta

KUNNOSSAPITO

PAIKAN
PÄÄLLÄ
TAPAHTUVA
ALUSTAVA
KOULUTUS

ASEMAN
AKTIVOINTI

PREMIUM
PARTNER
SERVICE 
TEXA:n valitsemat
valtakunnallisesti 

ja paineantureiden ja antureiden kalibrointi. Toiminnallinen testaus osoittaa että kaikki komponentit ja laitteet 
reagoivat oikein eri toimintoihin, ja että ne toimivat teknisten tietojen  mukaisesti. Tämä toimenpide sulkee 
lisäksi pois hydrauliikkajärjestelmän viat ja varmistaa eri komponenttien kestävyyden. Lopullinen testi tapahtuu 
erityisessä suljetussa huoneessa, jossa heliumia lisätään laitteen tankkiin ja koko täyttöjärjestelmään; tähän 
tarkoitukseen valitaan heliumi -kaasu, koska sen erittäin pienet molekyylit antavat mahdollisuuden tunnistaa 
myös mikroskooppiset vuodot. KONFORT-asemat täyttävät CE/PED Euroopan turvallisuusvaatimukset ja 
täyttävät Yhdysvaltojen kylmäaineen puhtautta koskevat standardit (SAE J2099 versioille R134a ja R1234yf) 
ja vähintään 95 % talteentottotehoa kylmäaine R134a (SAE J2788) ja R1234yf (SAE J2843). Myös tuotantolinja 
on TÜV:in sertifioima valmistajien teknisten määritysten mukaisesti.



TEXA
TEXA on italialainen yritys, joka on perustettu vuonna 1992. Nykyisin se on johtava yritys, joka valmistaa 
diagnostiikka työkaluja, etädiagnostiikkaa, pakokaasuanalysaattoreita sekä ilmastointijärjestelmien 
huoltolaitteita. TEXA toimii lähes kaikkialla maailmassa ja sillä on laaja jakeluverkosto seuraavissa maissa: 
Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Brasilia, USA, Puola, Venäjä ja Japani. Näillä markkinoilla TEXA 
markkinoi suoraan omien tytäryhtiöiden kautta. Tällä hetkellä TEXA:lla on noin 600 työntekijää maailmassa, 
joista yli 100 insinööriä ja asiantuntijaa työskentelee tutkimuksen ja kehityksen parissa. TEXA on vuosien 
varrella saanut lukuisia palkintoja kansallisilla ja kansainvälisillä alueilla. 
Mainitaksemme vain viimeisimmän, vuonna 2011, perustaja ja toimitusjohtaja Bruno Vianello on saanut 
tasavallan presidentiltä Giorgio Napolitanolta “Premio dei Premi” kaikkein innovatiivisimpana yrityksenä 
Italiassa. Vuonna 2014 TEXA toisti saavutettua menestystä vuonna 2010 Frankfurtissa voittamalla 
arvostetun Automechanika Innovation palkinnon jälleen, kahdessa luokassa ja voitti myös Autotrade Expo 
Innovation palkinnon Dublinissa. Vuonna 2015 MIT Technology Review on myöntänyt TEXA:lle kymmenen 
yrityksen joukossa “uraa uurtaviksi” Italiassa.
Kaikki TEXA-työkalut on suunniteltu, muotoiltu ja valmistettu Italiassa, nykyaikaisilla automatisoiduilla 
tuotantolinjoilla, taaten parhaan mahdollisen tarkkuuden. TEXA on kiinnittänyt erityistä huomiota 
tuotteidensa laatuun ja on saavuttanut erittäin vaativan ISO TS 16949 sertifioinnin, joka on tarkoitettu 
ajoneuvojen alkuperäisten laitteiden valmistajille.

www.facebook.com/texacom

 www.youtube.com/texacomMADE IN ITALY
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HUOMIO
Tässä asiakirjassa olevien ajoneuvojen valmistajien tuotemerkkien ja logojen tarkoituksena on ainoastaan antaa lukijalle tietoja 
mahdollisesta TEXA-tuotteiden soveltuvuudesta, joihin tässä viitataan, käytettäväksi näiden valmistajien ajoneuvoille. Tämän asiakirjan 
sisältämiä viittauksia merkeistä, malleista ja elektronisista järjestelmistä pidetään vain suuntaa antavina, koska tuotteita ja TEXA-
ohjelmistoa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti - kun oheinen asiakirja on luettu, ei ehkä pystytä tekemään kunkin ajoneuvon valmistajan 
kaikkien mallien ja elektronisten järjestelmien diagnoosia. Sen vuoksi ennen laitteen hankintaa, TEXA suosittelee aina tarkistamaan 
tuotteen ja/tai ohjelmiston “Diagnostisen kattavuuden luettelon”  TEXA:n valtuutetuilla jälleenmyyjillä. Tässä asiakirjassa esitettyjen 
ajoneuvojen kuvien ja hahmotelmien tarkoituksena on vain auttaa löytämään ajoneuvoluokka (auto, kuorma-auto, moottoripyörä, jne) 
jolle tuote ja/tai TEXA-ohjelmisto on tarkoitettu. Tässä asiakirjassa oleviin tietoihin, kuvaukseen ja piirroksiin saattaa tulla muutoksia. 
TEXA S.p.A. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

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.it@texa.com

 TEXA JÄLLEENMYYJÄ


