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MEDIR PARA MELHORAR!
TEX.co~.br
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Produtividade e Qualidade são metas
das empresas que buscam o sucesso
a cada produto entregue
aos seus clientes!

Para apoiar sua empresa neste desafio, a TEX é especialista no desenvolvimento e fabricação de
soluções para medição de estanqueidade, vazão e vazamento a seco. Líder nacional no segmento,
nosso compromisso é oferecer as melhorestecnologias, com ótimo atendimento e suporte técnico.

Com mais de 20 anos de experiência, estamos presentes nas linhas de produção
de diversos segmentos industriais, garantindo a detecção e a medição de
vazamentos em seus produtos, tais como:
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Motores
Radiadores
Reservatórios
Filtros

~

Circuitos de
combustível
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Fogões e geladeiras
Reguladores de gás
Válvulas

C.

Reguladores de pressão
~Tornelras

~TUbOS
~SeringaS
...e muitos outros!

Todos os equipamentos TEX são fornecidos com calibração Acreditada
em pressão e vazão. (escopo na página 7)
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Compatível com a norma IEC-61000 (CE mark)
Controle de acesso ao equipamento por tag RFID
Display T' (800x480) colorido, sensível ao toque
1 Porta USB (leitura/escrita de Flash Drive)
2 Portas RS-232
1 Porta Ethernet RJ-45 (10/100Mbps)
Memória de dados de 4GB
3 Processadores ARM Cortex M3 de 32 bits
Conversor Analógico/Digital de 24 bits
LeakMaster interno automático (opcional)
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- Entradas/Saídas Digitais NPN ou PNR selecionável
pelo cliente, com diagnóstico de curto/conexão
- Compatível com equipamentos importados
- Compatibilidade com o TEX-G3i e G2 (opcional)
- Módulo de Entradas e Saídas removível
- Módulo pneumático desenvolvido pela TEX:
Sistema rack de remoção rápida
- Gabinete em aço, com alças de transporte
- Botões Partida e Parada robustos e iluminados.
- Novo método de enchimento acelerado

,,
,

- - - - - - - - - - - - - - - - ~

- 3 idiomas: Português, Inglês e Espanhol (ou personalizado)
- Armazenamento dos certificados de calibração na memória
do equipamento para download por flashdisk
- Operação por leitor de código de barras e QRCode
- Auto-teste dinâmico
- Arquivo de resultados dos testes com informações de
data, hora e operador
- Backup de roteiros e parâmetros via USB
- Até 1000 roteiros c/ 16 programas de teste cada
- Foto do produto referente ao roteiro programado
- Gráficos de resultado e desempenho
- Conexão para impressora térmica ou inkjet
- Funções Reteste e Auto-Compensação térmica e inteligente
- Protocolos de comunicação MODBUS, Profinet e Profibus
- Alerta de Saídas Digitais em curto ou desconectadas
- Alerta de manutenção e calibração, com trava configurável
.~
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mais.

Feito com o melhor da tecnologia japonesa em válvulas e sensorespara
teste de estanqueidade,unida a tecnologia brasileiraem eletrônica e software
intuitivos, o G4-HD é um equipamento de teste de estanqueidadepor
pressão diferencial único, Robusto para suportar pressões de teste de até
5,OOOkPa,incorpora a pneumática inteligente COSMO,com auto-limpeza do
circuito a cada teste,

'0 G4-HO tem o design voltado ao cliente, e a COSMOtem orgulho de
compartilhar tecnologia neste equipamento: (TomoyukiFuruse- Presidente
da Cosmo,líderAsiáticoem testesde vazamento)

Pneumática

cosmo

Características específicas

Japão

Regulagem

eletrônica

Suporte

técnico

de

pressão

mundial

até

30bar

Pneumática
Auto-limpeza

COSMO

Resolução
Unidades
Executa

testes

Pa, Pais, mbar,

selecionáveis:
de estanqueidade,

obstrução,

mbarls,
ciclos,

dedicada

e auto-check

de até O,OOlPa
psi,

psi/s,

I

mL/min,

pré-enchimento

COSMO

de válvulas

dinâmicos

ExatIdão:

O,10%(FE)

mL/h

e peças

seladas

Suapneumática inovadora é extremamente robusta
e de fácil manutenção, com válvulas
especificamente
desenvolvidas para garantir
a perfeita estanqueidade do
circuito de teste..

Com circuito pneumático totalmente desenvolvido
no Brasil.o modelo G4-DF é compatível com
todas as tecnologias mundiais disponíveis,
tornando-o apto a substituir com qualidade e
melhor custo outros equipamentos importados.

Paravolumes pequenos e alta velocidade
de produção, aplica-se o novo modelo
G4-SS, uma variante do DF com a mesma
precisão e características operacionais

o G4-DF utiliza um sensor diferencial para
comparar variações de pressão entre a referência
e a peça em análise.Pode ser adquirido com
regulagern de pressão automática ou manual.

Características específicas
Faixasde pressão: -100 130 I 200 I 500

Medição da fuga por sensor diferencial de pressão
Unidades de medição: mbar, psi, Pa, mbarls, Pais, mL/h, mL/min
Mais rápido em relação aos testes por queda de pressão

I 800 I

1.000 I 1.700kPa

Resoluçãode até O,OlPaI Exatidão: 0,10%(FE)
Sensor diferencial: 500

I 5.000

Pa

Auto-limpeza e auto-check dinâmicos

Válvula de escape externa (opcional)

Rápida detecção de vazamentos elevados

Filtros nas conexões de saída para teste

Paramelhorar a confiabilidade de testes de imersão, o modelo G4-SE é
a solução adequada, além de oferecer um excelente custo-benefício na
substituição de testes constituídos de PLCe transdutores de pressão.
Inseree mede a pressão interna na peça, durante um determinado
tempo. Essavariação de pressão é então comparada aos parâmetros
ajustados, e o equipamento aprova ou não a peça automaticamente
gerando sinais na tela e nas saídas digitais.

Características específicas

Faixa de pressão de teste:

-100 / 5/30/100/200/

500/800/1.000/1.700

kPa

Para medir estanqueidade em unidades de vazamento e ainda obter
um resultado rastreado por um certificado calibrado nestas
grandezas, utilize o modelo G4-VE. com sua tecnologia de
microvazão suíça e circuito pneumático dedicado.
O modelo G4-VE é alimentado com ar seco pressurizado. Após
preencher a peça em teste com ar. espera que estabilize e mede o fluxo
remanescente por meio de um sensor de microvazão rrássico, indicando diretamente o vazamento volumétrico da peça em
teste. O vazamento é então comparado aos parâmetros ajustados e o equipamento aprova a peça se a mesma estiver conforme.
Com regulagem eletrônica de pressão, é o equipamento ideal para testes em volumes complexos em que o teste diferencial não
consegue estabilizar adequadamente devido à flutuações térmicas da peça e do ambiente.

Desenvolvido especificamente para a linha branca (fogões, aquecedores e acessórios),o modelo G4-VF possui volume de
referência interno e sistema de início de teste automático. Possui também o modo contínuo de medição, para avaliação mais
detalhada do ponto de vazamento. (disponível apenas para pressões de teste até 30kPa)

Características específicas

Testa com pressão positiva ou negativa

Faixas de pressão: -30 / 30 / 200 / 500 / 800 / 1.000 kPa
Faixas de vazamento:

2/20/50/100/500

Resolução: 0,001 NmL/min
Unidades de medição:

NmL/min,

-

NmL/min

Certificado

NmL/h, NL/min,

Acreditado,

em unidades de vazão

Função auto-compensação

Exatidão: 1%(FE)
NL/h

térmica

Rápida detecção de vazamentos

Mais rápido em relação aos testes diferencial

e inteligente
elevados

ou queda de pressão

Paraum teste de vazão ultra-estável e repetitívo. o modelo G4-VZ deve ser
aplicado. Com tecnologia suíça de medição de vazão masska é perfeito para
aplicações onde a velocidade e repetibilidade são mandatórias.

Características específicas

Possui regulador eletrônico de precisão, medidores eletrônicos digitais,
sensor de vazão, sensor de pressão e filtro de ar. Suaprincipal aplicação é a medição
de vazões de ar entre 0,1e 200NL/min.
Utiliza a tecnologia prAIR-SUREque mantém a pressão estabilizada no valor nominal
dinamicamente durante a medição, garantindo a confiabilidade e alta repetibilidade.

Resolução até 0,0002 NL/rnin Função Calibração
Auto-compensação

local de usuário

de perdas de carga (disponível

Exatidão: 2%(FE)

(referenciar

por peça padrão)

apenas para regulagem

elet:rônica de pressão)

A tecnologia suíça de medição de vazão conectada a uma interface inteligente, intuitiva e
completa, torna o MF-700 a obra-prima dos medidores de vazão mássicos.
Opera por bateria interna ou fonte externa, possui certificado de calibração armazenado na
memória, possibilidade de múltiplas calibrações de faixas, média dinâmica com desvio padrão,
coleta de dados, comunicação analógica, digital (Ethernet e seriaI),e muito mais...
Características

es

Certificadode calibraçãoe dadoscoletadosdisponíveis
para download a partir do próprio instrumento
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Modelo básico
para 0110 pressão

Modelo básico para
ullra-baixa pressão

A tecnologia pr AjR -SURE
desenvolvida pela TEX é a inovação que o mercado
necessitapara controle de pressão pneumática de forma
inteligente,rápida e precisa!

o único regulador do mercado com indicação de
pressão já calibrado com certificado Acreditado!

Faixas de regulagem
Mc?i-IHM

Faixas de pressão: 1/5/30/100/150/

250psI

Resolução: 0,01% F.E.(Fundo de Escala)
Velocidade de ajuste: <2 segundos (sem carga)

Alimentação: 24VDC (4W)

II

Compacto

Entrada digital: RS-232

Pressão de entrada: até 300psi(conf. Faixa)

Unidades de pressão: kgf/cm", bar, mmHg, mmH20, kPa, mbar e psi
Fluido: Ar seco ou Nz

Entrada analógica: O ~ SVDC
Display (IHM): 8x2 linhas, Alfanumérico com
Backlight

Isolação ambiente: IP40

Teclado (IHM): 3 teclas de controle

Conexões: 1/4" BSPT

Opcionais: fonte de alimentação, cabo de
comunicação com computador, Software de
controle remoto (PC), filtro de ar.

Toda a tecnologia pneumática e eletrônica de medição da TEX
pode ser adquirida separadamente,através do Módulo X4, ideal
para integradores e fabricantes de máquinasque já possuem PLCs
e interfaces IHM,e precisam apenas implementar o teste de
estanqueidadeou vazamento com a qualidade TEX.
Pode ser adquirido nos modelos SE.HD, DF.VE e VZ.
Comunica-se com PLCou PC através de interface RS-485 com
protocolos MODBUSou Profibus(opcional).
Acompanha certificado de calibração Acreditado.

Paraagilizar os testes de estanqueidade,com repetibilidade e
precisão, as câmarasde referênciada Cosmo são as melhores
opções.

..-cosmo

Desenvolvidaspara criar um 'envelope" de estabilização similar à
peça em teste, permitem ajuste de comportamento térmico e
garantia de estanqueidadepara evitar 'vazamentos reversos"que
influenciam o resultado do teste.
Volumes

de referência:

Pressão máxima:

5Mpa

50 /100/200/1.000/2.000/5.000
(100mL)

3MPa (200mL)

/ l,7MPa

mL
(todas)

Corpo em alumínioanodizado
Suporte

para fixação

em máquina

Desenvolvidascom foco nas exigênciasque um teste de
estanqueidade necessita,as válvulas VTEX suportam pressões
desde -100 até 1700kPa,com níveis máximos de
vazamento inferiores a 0,01 mL/min.
Disponíveis nas versões 3vias e 2vias, com opções NA e NF.
são ideais para aplicar em seleção de peças em teste, câmaras
de referência,entre outras.
Incluso: conexões com filtros.

Modelo Seleção 3V

.,-cosmo
Gerar um vazamento conhecido na peça em teste para verificar a sensibilidadee aferição
de equipamentos de teste de estanqueidadeé a tarefa do Leak MasterCOSMO.
Com ele conedado à peça ou equipamento de teste, basta comparar o resultado
apresentado na tela do equipamento ao valor nominal calibrado no Leak Master.
Paratestes de vazão, o modelo FLOW MASTERé ideal. calibrado em
vazões maiores que 1 L/min.
Faixade operação: -100 a 4900 kPa, com até 5% de exatidão.
Possibilita rápidase fáceis verificações de sensibilidade

Pode ser conectado

à porta

CALdos aparelhos de teste de estanqueidade da Cosmo

Mantém o mesmo fluxo por um longo período de tempo

Permite a restauração do fluxo nominal (queda/obstrução) e troca do filtro

Pode ser utilizado nos equipamentos de estanqueidade
importados

Acompanha certificado de calibração Acreditado

*
Pioneirana calibração de micro-vazão no Brasil.a TEX tem seu laboratório Acreditado desde 2008,
garantindo a exatidão de todos os seus produtos, e participando ativamente de comissões técnicas para a
evolução da metrologia no mercado brasileiro.Nossaequipe está preparadapara atender a calibrações de
pressão e vazão de gases, inclusive diretamente nas instalações do cliente.
NOSSOESCOPO
° Pressão:0,01 kPa à 100.000 kPa
° Vácuo: -3,5 kPa à -90 kPa
° Vazão:1 à 200.000 mL/min (baixaspressões)
(Informações atualizadasno site www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc)

SERViÇOS

-Calbracao Acreditada em campo e laboratório
-Fquipsrnentos de teste de estanqueidadee vazão
°Manômetrose transdutores de pressão digitais e analógicos
-Fluxórnetros e transdutores de vazão digitais e analógicos
°Ajuste de equipamentos de medição de pressão e vazão
-Furos calibrados (Leak Masters)
• CGCRE:Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro
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MIDE ME~OLOGIA ~fEGR~L Y DESARROOO:sJA-DECV
!r: A , ~Querétaro -MÉXICO
~
HECTO MACEDO LEON- hector.macedo@texmexic .mx
TEL:+52(442)254-3500
~
~

----"--.!.

I
D

PERCIFLEXHERRAMIENTAISS DE RLDECV
San Pedro - Nuevo León - MÉXICO
PAULOSERGIOSCHEPLE- paulo.scheple@texmexico.mx
TEL:+52 (81) 1680.8716/8306.1139

IBTLTDA
Bogotá - COLÔMBIA
WESLEYNUNES- lbtltdalmportaclonesgqrnall.co
TEL: +57 (1) 2222643/(301) 5188273

~-

METALÚRGICABIANCHI
/
Córdoba - ARGENTI A
ELvlO BIANCHI- info@meb .com.ar
I
TEL: +54 (351) 475.9123

TEX Equipamentos Eletrõn'cos lnd, e Com, Ltda.

\
rnões, 77 - Santa Júlia CEP:13295-000 -Itupeva

9 Rua Alípio
O facebook.corn/Texêstenqueldadej

C> tex.blog.br

\

@ comercial@tex.com.br
(Ç)
~

~

+55 11 4591.2825
tex.com.br

Suporte
Técnico 24hrs
+55 11 98598.2509
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