PANDUAN FLUSHING MENGGUNAKAN REFRIGERANT
DENGAN TEXA KONFORT FLUSHING KIT

APA YANG DIMAKSUD DENGAN FLUSHING?
Flushing menggunakan refrigerant merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan
kontaminan padat dan oli lama kompressor agar keluar dari sistem A/C menggunakan cairan
refrigerant, untuk menghindari resiko terjadinya kerusakan komponen internal akibat penggunaan
cairan additive deterjen yang keras dan agresif. Dalam prakteknya, pada saat semua refrigerant
dikeluarkan dari sistem A/C saat proses recovery, sebagian besar dari kontaminan padat masih
bercampur dengan oli dan tetap tertinggal di dalam sirkuit dan komponen A/C. Dengan
menggunakan refrigerant kita dapat melakukan pembilasan/flushing semua oli dan kontaminan
padat di dalam sistem A/C.

KENAPA MELAKUKAN FLUSHING ITU PENTING?
Sehubungan dengan kinerja pendinginan dari sistem A/C dan masa pakai komponen, sangat penting
untuk menjaga sistem A/C tetap bersih. Bahkan partikel kontaminan terkecil pun bisa menyebabkan
penyumbatan dan kerusakan yang akan membahayakan sistem A/C. Menurut produsen komponen
A/C, pembilasan atau flushing sangat penting untuk tujuan garansi. Dalam banyak kasus jika anda
tidak melakukan pembilasan / flushing sistem A/C terlebih dahulu, Anda akan membatalkan garansi
pada komponen tersebut.

KAPAN KITA HARUS MELAKUKAN FLUSHING SISTEM A/C?
Ada banyak alasan yang membenarkan untuk melakukan pembilasan atau flushing sistem A/C.
Berikut adalah ringkasan prioritas waktu yang tepat dalam melakukan flushing :
•

Ketika kotoran atau kontaminasi lain terdapat di dalam sirkuit A/C.

•

Ketika terjadi kebocoran sistem, yang dapat menyebabkan adanya kelembapan udara didalam
sistem A/C.

•

Ketika sirkuit refrigerant telah dibiarkan terbuka dalam waktu yang cukup lama (sebagai contoh
setelah terjadi kecelakaan).

•

Ketika sistem terdapat embun atau kelembapan, dikarenakan filter drier yang jenuh atau tidak
lagi bekerja optimal.

•

Ketika adanya keraguan terhadap jumlah oli dan UV aditif yang terdapat di dalam sistem.

•

Ketika dilakukan penggantian kompressor dikarenakan terjadinya kerusakan komponen dalam.

•

Ketika pabrikan kendaraan mengharuskan untuk melakukan flushing.

CONTOH DARI KONTAMINASI DI DALAM SISTEM A/C
Pada umumnya, kontaminasi sistem A/C dapat dilihat dari perubahan oli yang berwarna gelap,
adanya material asing atau serpihan besi, korosi alumunium (biasanya dalam bentuk serbuk putih)
atau serpihan dari material ring piston kompressor atau 0-ring.
Adanya partikel yang ditemukan di dalam sistem atau pada membran inlet orifice tube yang
diketahui sebagai kontaminan sehingga menyebabkan sistem harus dilakukan pembilasan atau
flushing.
Indikasi kontaminasi :
Oli yang hitam : merupakan indikasi dari kerusakan ring piston kompressor
Partikel logam : merupakan indikasi dari keausan kompressor
Partikel hitam : menandakan bahwa ring piston sudah mulai aus sehingga meninggalkan partikel
hitam kecil pada inlet dari orifice tube.
Partikel karet : merupakan tanda dari kontaminasi serius akibat dari perbaikan sistem A/C
sebelumnya yang kurang baik. O-Ring dapat dengan mudah mengendur dan pecah ketika terkena
bahan additive yang tidak direkomendaikan, solvent ataupun chemical sealer yang digunakan
didalam sistem A/C

CONTOH DARI KONTAMINASI DI DALAM SISTEM A/C
Serpihan putih : merupakan indikasi dari korosi alumunium. Sistem A/C mengalami kerusakan
akibat kontaminasi kelembapan atau uap air yang ekstrem. Uap air yang bercampur dengan
refrigerant membentuk asam berbahaya yang mana akan menyebabkan korosi komponen berbahan
alumunium. Pada situasi ini carilah kebocoran pada hear exchanger (kondensor dan evaporator)
yang mana merupakan komponen alumunium dengan bahan tertipis yang biasanya akan terjadi
kebocoran terlebih dahulu.

KOMPONEN YANG SENSTIF TERHADAP KONTAMINASI
Orifice Tubes :
Jika anda mengerjakan sistem A/C dengan orifice tube selalu lepas dan
lakukan inspeksi. Membran inlet akan memberikan indikasi terbaik dari
adanya kontaminasi didalam sistem A/C. Jangan pernah melakukan
pembersihan terhadap orifice tube. Komponen ini harus selalu diganti
ketika adanya tanda dari puing atau kontaminasi.
Expansion Valves Tipe Blok :
Expansion valve tipe blok sama sekali tidak boleh di lakukan flushing.
Jika larangan ini dilanggar, expansion valve harus diganti. Valve ini
umumnya tidak dilengkapi dengan protective inlet filter.
Thermostatic Expansion Valves (TXV) :
Expansion valve tipe thermostatic terdapat filter di inlet. Pada
umumnya, mereka berbentuk kerucut dan ditekan masuk kedalam
valve inlet. TXV dapat di lepas dan dibersihkan, bagaimanapun juga
valve tersebut tidak dapat di flushing. Jika hal tersebut dilanggar maka
komponen ini harus dilakukan penggantian

KOMPONEN YANG SENSTIF TERHADAP KONTAMINASI
Kondensor dan Evaporator :
Kedua komponen ini sangat sensitif terhadap hambatan
yang disebabkan oleh kontaminasi. Khususnya jenis
multipass yang memiliki orifice sangat kecil dan merupakan
tempat dimana banyak refrigerant mengalir.
Jika beberapa dari orifices ini tersumbat, hampir tidak
memungkinkan untuk melakukan pembersihan sumbatan
tersebut dan penggantian komponen merupakan satu
satunya solusi.

KOMPONEN YANG SENSTIF TERHADAP KONTAMINASI
Receiver drier dan Akumulator :
Kedua drier dan akumulator berisi layar halus dan tipis. Aliran dari
refrigerant yang melewati komponen tersebut bukan merupakan jalur
yang kuat, sehingga komponen ini tidak dapat dilakukan flushing.
Komponen ini selalu membutuhkan penggantian dan tidak dapat
dibersihkan atau di servis.
Kompressor :
Kompressor merupakan komponen yang sangat sensitif terhadap
kualitas dan kebersihan dari oli pelumas. Pada kenyataanya sistem A/C
berisi oli yang diangkut bersama dengan refrigerant untuk melumasi
kompressor (seperti mesin 2 tak / 2 langkah). Oli yang terkontaminasi
tidak memberikan standard pelumasan yang dibutuhkan, kotoran dan
partikel akan bekerja seperti amplas yang membahayakan komponen
yang bergerak yang dilewati.
Kontaminan dengan partikel yang solid selalu menyebabkan kerusakan
kompressor.

KOMPONEN YANG SENSTIF TERHADAP KONTAMINASI
Hose dan tubing :
Sambungan dan titik persimpangan selang penghubung
dan tubing juga merupakan area strategis yang dapat
menahan kontaminasi dan dapat terkena penyumbatan.

METODE FLUSHING MENGGUNAKAN TEXA FLUSHING KIT
Langkah Awal :
• Posisikan kendaraan di area service
• Matikan mesin
• Buka kap mesin dan lepas aki
• Taati peraturan keselamatan dalam
menangani refrigerant
• Pastikan sistem A/C telah kosong dari
refrigerant
• Lepas Kompressor
• Lepas receiver drier atau akumulator
• lepas expansi valve atau orifice tube

METODE FLUSHING MENGGUNAKAN TEXA FLUSHING KIT

PERSIAPAN MESIN KONFORT UNTUK FLUSHING

Hubungkan :
(1) Selang flushing merah P/N 3900171
(2) Inlet dari flushing canister P/N 74350486

Hubungkan :
(1) Selang flushing merah P/N 3900171
(2) 1/4” x 3/8” adapter P/N 3900172

PERSIAPAN MESIN KONFORT UNTUK FLUSHING

Hubungkan :
(1) Selang servis biru LP pada mesin Konfort
(2) outlet dari flushing canister P/N 74350486

Hubungkan :
(1) Selang servis merah HP pada mesin Konfort
(2) 1/4” x HP R134a adapter P/N 3900173

PERSIAPAN MESIN KONFORT UNTUK FLUSHING

Jika menggunakan Audi-Volkswagen adapter set
hubungkan :
(1) Selang servis merah HP pada mesin Konfort
(2) 3/8” x HP R134a adapter P/N 3900174
(Audi-Volkswagen adapter set tidak termasuk
didalam flushing kit. Harus dibeli dari VW group
secara langsung)

Sebelum melakukan flushing, pastikan bahwa
botol drain oli dari mesin Konfort telah kosong.
(untuk menghindari terjadinya oli bekas dan UV
additive yang meluap melebihi kapasitas botol)

PERSIAPAN MESIN KONFORT UNTUK FLUSHING
Sebelum melakukan flushing, pastikan
bahwa mesin Konfort terdapat paling sedikit
5 kg R134a refrigerant.
Jika mesin Konfort membutuhkan pengisian
ulang refrigerant, lakukan pengisian ulang
sesuai dengan instruksi manual.

INSTALASI SAMBUNGAN DAN ADAPTER FLUSHING KIT
Tergantung dari sistem konfigurasi, anda butuh melakukan pemasangan adapter dan sambungan
yang disediakan oleh flushing kit. Ketiga gambar berikut akan mengilustrasikan situasi dari
beberapa sistem A/C

INSTALASI SAMBUNGAN DAN ADAPTER FLUSHING KIT

INSTALASI SAMBUNGAN DAN ADAPTER FLUSHING KIT

CONTOH KONEKSI DAN ADAPTER UNTUK FLUSHING
Berikut adalah berbagai contoh koneksi yang digunakan untuk flushing sistem AC. Anda diminta
untuk memilih koneksi yang tepat berdasarkan konfigurasi dari sistem AC. (Pada koper universal
flushing adapter terdapat kurang lebih 60 jenis adapter yang berbeda

Contoh 1
1. Flushing hose merah P/N 3900171
2. 1/4” x 3/8” adapter P/N 3900172
3. Sambungan Komporessor P/N 42070096

Contoh 2
1. Flushing hose merah P/N 3900171
2. 1/4” x 3/8” adapter P/N 3900172
3. Universal Adapter P/N 42070098

CONTOH KONEKSI DAN ADAPTER UNTUK FLUSHING

Contoh 3
1. Flushing hose merah P/N 3900171
2. 1/4' x 3/8” adapter P/N 3900172
3. Spring-lock adaptor P/N 42070086

Contoh 4
Jika menggunakan VW-AUDI spesifik flushing adapter set :
1. Flushing hose merah P/N 3900171
2. Audi-Volkswagen spesifik adapter
(Audi-Volkswagen adapter set tidak termasuk didalam
flushing kit. Harus dibeli dari VW group secara langsung)

CONTOH KONEKSI DAN ADAPTER UNTUK FLUSHING

Contoh 5
1. Konfort service hose merah HP
2. 1/4” x R134a adapter P/N 3900173
3. Sambungan kompressor P/N 42070096

Contoh 6
1. Konfort service hose merah HP
2. 1/4” x R134a adapter P/N 3900173
3. Universal adaptor P/N 42070098

CONTOH KONEKSI DAN ADAPTER UNTUK FLUSHING

Contoh 7
1. Konfort service hose merah HP
2. 1/4” x R134a adapter P/N 3900173
3. Spring-lock adapter P/N 42070086

Contoh 8
Jika menggunakan spesifik VW-AUDI adapter flushing set:
1. Konfort service hose merah HP
2. 3/8” x HP R134a adapter P/N 3900174
3. Audi-Volkswagen spesifik adapter
(Audi-Volkswagen adapter set tidak termasuk didalam
flushing kit. Harus dibeli dari VW group secara langsung)

CONTOH KONEKSI DAN ADAPTER UNTUK FLUSHING
Contoh 9
Ilustrasi dari full set adapter yang tersedia di
flushing kit :
1.

Universal flushing adapter set P/N 3134

2.

Adaptor 1/4” x 3/8” P/N 3900172

3.

Adaptor 1/4” x HP R134a P/N 3900173

4.

Adaptor 3/8” x HP R134a P/N 3900174

FLUSHING SISTEM AC DENGAN EXPANSION VALVE
Flushing sisi evaporator
Untuk menghindari partikel dari kompressor
yang rusak mengkontaminasi seluruh sistem A/C,
Lakukan flushing pertama kali menuju lokasi
kompressor dan searah dengan alur kerja
normal sistem A/C.
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi receiver drier

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi kompressor

FLUSHING SISTEM AC DENGAN EXPANSION VALVE
Back-flushing sisi evaporator
Untuk melakukan step terakhir dari flushing, putar
balikkan koneksi adaptor atau sambungan ke sistem
A/C. Dalam situasi ini anda akan melakukan backflushing menuju lokasi receiver drier dan berlawanan
dengan alur kerja normal dari sistem A/C
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai berikut :
1.

Konfort servicr hose merah dengan HP Coupler
ke arah lokasi kompressor

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi lokasi receiver drier

FLUSHING SISTEM AC DENGAN EXPANSION VALVE
Flushing sisi kondensor
Untuk menghindari partikel dari kompressor
yang rusak mengkontaminasi seluruh sistem AC,
Lakukan flushing pertama kali menuju lokasi
kompressor dan berlawanan dari alur kerja
normal sistem A/C.
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi receiver drier

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi kompressor

FLUSHING SISTEM AC DENGAN EXPANSION VALVE
Back-flushing sisi kondensor
Untuk melakukan step terakhir dari flushing,
putar balikkan koneksi adaptor atau sambungan
ke sistem A/C. Dalam situasi ini anda akan
melakukan back-flushing menuju lokasi
receiver drier dan searah dengan alur kerja
normal dari sistem A/C
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort servicr hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi kompressor

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi lokasi receiver drier

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Flushing sisi evaporator
Untuk menghindari partiker dari kompressor
yang rusak mengkontaminasi seluruh sistem AC,
Lakukan flushing pertama kali menuju lokasi
kompressor dan searah dengan alur kerja
normal sistem A/C.
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi orifice tube

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi akumulator

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Back-flushing sisi evaporator
Untuk melakukan step terakhir dari flushing, putar
balikkan koneksi adaptor atau sambungan ke sistem
A/C. Dalam situasi ini anda akan melakukan backflushing menuju lokasi orifice tube dan berlawanan
dengan alur kerja normal dari sistem A/C
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP Coupler
ke arah lokasi Akumulator

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi lokasi orifice tube

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Flushing sisi antara akumulator - kompressor
Untuk menghindari partikel dari kompressor
yang rusak mengkontaminasi seluruh sistem AC,
Lakukan flushing pertama kali menuju lokasi
kompressor dan searah dengan alur kerja
normal sistem A/C.
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi akumulator

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi kompressor

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Back-flushing sisi akumulator - kompressor
Untuk melakukan step terakhir dari flushing,
putar balikkan koneksi adaptor atau sambungan
ke sistem A/C. Dalam situasi ini anda akan
melakukan back-flushing menuju lokasi
akumulator dan berlawanan dengan alur kerja
normal dari sistem A/C
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi kompressor

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi lokasi akumulator

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Flushing sisi kondensor
Untuk menghindari partikel dari kompressor
yang rusak mengkontaminasi seluruh sistem AC,
Lakukan flushing pertama kali menuju lokasi
kompressor dan berlawanan dari alur kerja
normal sistem A/C.
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi orifice tube

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi kompressor

FLUSHING SISTEM AC DENGAN ORIFICE TUBE
Back-flushing sisi kondensor
Untuk melakukan step terakhir dari flushing,
putar balikkan koneksi adaptor atau sambungan
ke sistem A/C. Dalam situasi ini anda akan
melakukan back-flushing menuju lokasi orifice
tube dan searah dengan alur kerja normal dari
sistem A/C
Hubungkan Konfort Unit ke sistem sebagai
berikut :
1.

Konfort service hose merah dengan HP
Coupler ke arah lokasi kompressor

2.

Canister service hose merah 3/8” SAE P/N
3900171 ke arah lokasi lokasi orifice tube

SIKLUS FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Seluruh proses dari siklus flushing terdiri dari beberapa fase, antara lain :
•

Pemvakuman sistem dan atau komponen A/C

•

Pengetesan kebocoran dan koneksi sistem

•

Flushing menggunakan cairan refrigerant

•

Recovery dan recycling dari refrigerant yang terkontaminasi

•

Proses pemisahan dan mengeluarkan cairan kontaminasi

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Untuk memulai program flushing, pilih menu
additional function dari menu utama pada layar
mesin Konfort.

Kemudian pilih opsi dengan nama A/C sistem
flushing

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Dengan memilih fungsi tersebut dengan
menekan tombol ENTER, mesin konfort akan
memberikan opsi untuk memilih antara Single
flushing dan Multiple Flushing :

SINGLE FLUSHING: Program mode ini hanya
digunakan untuk satu kali siklus flushing.
Konfigurasi ini hanya digunakan jika terjadi
kontaminasi kecil dan atau untuk mengangkat oli
dan UV additive dalam jumlah kecil.
MULTIPLE FLUSHING: Program mode ini
memungkinkan untuk melakukan hingga 10 kali
siklus flushing secara berturut turut (kecuali
proses vakum yang hanya dilakukan satu kali di
awal proses).
Konfigurasi ini digunakan jika adanya kontaminasi
berat yang disebabkan oleh kerusakan fatal akibat
dari rusaknya kompressor.

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Pilih mode flushing yang dinginkan dengan
menekan tombol UP dan DOWN kemudian tekan
ENTER. Dengan memilih Multiple Flushing,
mesin akan memungkinkan melakukan siklus
flushing hingga 10 kali berturut-turut.

Ketika mode flushing dipilih, masukkan nama
customer dan plat nomer kendaraan pada
halaman berikutnya, kemudian tekan ENTER
untuk mengkonfirmasi. Mesin Konfort akan
secara otomatis melakukan Internal Cleaning
sebelum memulai proses flushing:

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Dengan menekan tombol ENTER, Konfort akan
menunjukan pesan seperti berikut :

Hubungkan HP dan LP quick coupler dari Konfort
ke port yang ada pada sisi samping mesin konfort.

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Kemudian tekan tombol ENTER untuk
mengkonfirmasi. Konfort akan menunjukan
pesan seperti berikut :

Putar kencangkan valve pada kedua quick
coupler HP dan LP.

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Kemudian tekan tombol ENTER untuk
mengkonfirmasi. Konfort akan mulai melakukan
proses internal cleaning :

Ketika proses pembersihan selesai dan oli yang
di recover dari mesin dialihkan ke botol drain,
kemudian mesin akan menunjukkan pesan
seperti berikut :

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Lakukan koneksi HP port ke bagian dari sistem
A/C yang akan di flushing menggunakan adapter
yang sudah disediakan di dalam flushing kit dan
di contohkan pada bab sebelumnya kemudian
kencangkan HP coupler (hydraucally open) dan
tekan ENTER untuk mengkonfirmasi :

Pastikan LP quick coupler terhubung dengan
output dari flushing canister kemudian
kencangkan valve LP (hydraulically open) :

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Kemudian tekan ENTER untuk mengkonfirmasi,
mesin akan mulai proses vakum selama 5 menit
yang dibutuhkan untuk proses flushing dalam
upaya menciptakan kondisi tekanan yang tepat
sehingga proses pembersihan komponen dapat
berjalan dengan baik :

Ketika kondisi vakum tercapai, mesin akan
secara otomatis melakukan vakum hold test
selama 3 menit untuk memastikan tidak adanya
kebocoran selama proses berikutnya yaitu
flushing dengan refrigerant :

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Di akhir proses pengecekan kebocoran, mesin
akan mulai menginjeksikan refrigerant dalam
bentuk liquid ke bagian dari sistem A/C yang
akan di flushing untuk membersihkan
komponen dari kemungkinan terjadinya
kontaminasi :

Di akhir proses pengisian refrigerant, mesin akan
secara otomatis memulai proses recycling, diikuti
dengan drainase oli, untuk mengumpulkan
refrigerant dan kontaminasi (oli/ UV additive) dari
komponen A/C yang telah di flushing :

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Ketika proses recovery selesai, mesin akan
secara otomatis menampilkan pesan sebagai
berikut :

Tampilan berikut mengindikasikan bahwa proses
flusing telah sukses dan menginformasikan jumlah oli
/ UV additive yang berhasil di pisahkan selama
proses.

MEMULAI PROGRAM FLUSHING PADA KONFORT 700R SERIES
Jika Konfort dilengkapi dengan thermal printer maka unit akan
memberikan flushing report seperti contah berikut :
Detail informasi bengkel

Detail informasi customer,
tanggal dan waktu pengerjaan
Jumlah siklus flushing dan
banyaknya oli yang terecovery
Waktu slesai proses flushing

MEMONITORING PROSES FLUSHING
Flushing canister dilengkapi dengan sight glass yang memungkinkan pengguna untuk dapat
memonitor proses flushing dan status dari refrigerant yang digunakan untuk flushing.
Fitur ini juga memberikan kemungkinan pengguna untuk melihat visualisasi dari kontaminan yang
dibawa oleh refrigerant.
Ada dua indikasi untuk mengetahui jika proses flushing telah selesai :
• Dengan membiarkan program berjalan dengan sendirinya, hingga jumlah cycle flushing yang
sudah ditentukan selesai (mode single pass atau multi pass)
•

Dengan memonitor refrigerant yang melewati sight glass dan menentukan pada saat kapan fase
flushing dapat diasumsikan telah selesai. Ketika flushing refrigerant telah bersih, operator dapat
mengsumsikan bahwa oli, OV additive, dan partikel yang terurai telah dihilangkan dari sistem A/C.
Dalam kasus ini operator dapat mengakhiri proses dengan menekan tombol Stop

MEMONITORING
PROSES FLUSHING

REKOMENDASI SETELAH FLUSHING
Setelah melakukan flushing sistem A/C, kami merekomendasikan untuk melakukan hal - hal berikut :
•

Lakukan penggantian semua O-ring yang ada di sistem A/C

•

Lakukan penggantian receiver drier atau akumulator

•

Kuras dan ganti oli kompressor

•

Rakit ulang sistem A/C secara sempurna

•

Berikan tekanan kepada sistem dengan menggunakan nitrogen dan cek apakah terjadi
kebocoran.

•

Masukkan UV additive sebagai upaya pencegahan dalam mendeteksi kebocoran

•

Masukkan oli pelumas dan refrigerant yang sesuai dengan standard manufaktur

•

Lakukan pengecekan secara detail apakah sistem bekerja dengan tepat . (Noise, tekanan,
performance, penfecekan kebocorann, dll...)

PESAN PERINGATAN

Pesan peringatan yang muncul berikut ini merupakan alarm, anomali atau request maintenance

Pesan berikut muncul ketika proses recycling
dikarenakan temperatur panas dan atau
internal vessel mencapai kapasitas tekanan.
Tunggu selama 30 menit untuk mendinginkan
dan jika permasalahan masih muncul hubungi
TEXA distributor

Pesan berikut muncul ketika proses recovery
dikarenakan vessel tank internal terlalu penuh.
Kurangi jumlah refrigerant didalam internal
vessel.

PESAN PERINGATAN

Pesan berikut muncul pada awal dan selama
proses vakum ketika adanya tekanan yang
terdeteksi didalam sistem A/C

Pesan berikut muncul selama proses
pengecekan kebocoran. Lakukan pemeriksaan
pada sistem A/C. Sebagai tambahan di display
menu menunjukkan nilai vakum dalam mbar.

Pesan berikut muncul setelah 5 menit proses
vakum dan jika tekanan disistem diatas 50mB

Jumlah refrigerant yang kurang untuk
melakukan flushing, Lakukan pengisian
internal vessel.

PERAWATAN REGULAR
Standard perawatan unit Konfort
Konfort secara berkala perlu dilakukan
perawatan yang diatur oleh software dan di
tampilkan pada tampilan menu :
Filter dried replacement : setiap 150 kg dari
refrigerant yang terecovery/recycle
Vacuum-pump oil replacement : Setiap 90
jam penggunaan vakum pump
Pembesihan/penggantian flushing canister
Lakukan pembersihan / penggantian
stainless filter secara berkala :
(Lihat tabel di sebelah)

PERAWATAN REGULAR
Pembesihan internal flushing canister
Lakukan pembersihan internal flushing
canister secara berkala :
PERHATIAN : Gunakan pelindung mata
dan tangan dari material solid yang
terpental.

FLUSHING KIT
PART LIST

FLUSHING KIT
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