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Produtividade e Oua/idade SaD metas
das empresas que buscam 0 sucesso

a cada produto entregue
aos seus c/ientes/

Para apoiar sua empresa neste desafio, a TEX e especialista no desenvolvimento e fabricacao de
solocoes para rnedcao de estanqueidade, vazao e vazamento a seco. Lfder nacional no segmento,
nosso compromisso e oferecer as me/harestecnologias, com 6timo atendimento e suporte tecnico.

Com mais de 20 anos de experiencia, estamos presentes nas linhas de producao
de diversos segmentos industria is, garantindo a deteccao e a rnedcao de
vazamentos em seus produtos, tais como:

@ Motores
Radiadores
Reservat6rios
Filtros4-Circuitos de

~ combustfvel

<§ Fog6es e geladeiras
Reguladores de gas
Valvulas

C.Reguladores de pressao
~Tornelras

~TUbOS
~SeringaS

...e muitos outros! ( E
Todos os equipamentos TEX sac fornecidos com callbracao Acreditada
em pressao e vazao. (escopo na paglna 7)
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- Compatfvel com a norma IEC-61000 (CE mark)
- Controle de acesso ao equipamento por tag RFID
- Display 7" (800x480) colorido. sensfvel ao toque
- 1 Porta USB (Ieitura/escrita de Flash Drive)
- 2 Portas RS-232
- 1 Porta Ethernet RJ-45 (10/100Mbps)
- Memoria de dados de 4GB
- 3 Processadores ARM Cortex M3 de 32 bits
- Conversor Analogico/Digital de 24 bits

~- LeakMaster interno autornatlco (opcional),

- Entradas/Safdas Digitais NPN ou PNP.selecionavel
pelo cliente. com diagnostico de curto/conexao

- Compatfvel com equipamentos importados
- Compatibilidade com 0 TEX-G3i e G2 (opcional)
- Modulo de Entradas e Safdas removfvel
- Modulo pneurnatico desenvolvido pela TEX:

Sistema rack de rernocao rapida
- Gabinete em aco. com alcas de transporte
- Botoes Partida e Parada robustos e iluminados.
- Novo rnetodo de enchimento acelerado

'--
- 3 idiomas: Portugues. Ingles e Espanhol (ou personalizado)
- Armazenamento dos certificados de calibra~ao na memoria
do equipamento para download por flashdisk

- Operacso por leitor de codigo de barras e QRCode
- Auto-teste dinamico
- Arquivo de resultados dos testes com informa~oes de
data, hora e operador

- Backup de roteiros e pararnetros via USB
- Ate 1000 roteiros cl 16 programas de teste cada
- Foto do produto referente ao roteiro programado
- Graficos de resultado e desempenho
- Conexao para impressora terrmca ou inkjet
- Funcoes Reteste e Auto-Corrpensacao termica e inteligente
- Protocolos MODBUS, Profinet. Profibus e Ethernet/lP
- Alerta de Safdas Digitais em curto ou desconedadas
- Alerta de rnanutencao e calbracao. com trava contiguravel

•.j. • I... e mUiIO mals.



Feito com 0 melhorda tecnologiajaponesaemvalvulase sensorespara
testede estanqueidade,unidaa tecnologiabrasileiraemeletromca e software

intuitivos,0 G4-HDe umequipamentode testede estanqueidadepor
pressaodiferenciaillnim Robustoparasuportarpressoesde testede ate

5,OOOkPa,incorporaa pneumaticainteligenteCOSMO,com auto-limpezado
circuitoa cada teste,

Pneumeiice
'0 G4-HO tem 0 design voltado ao cliente,e a COSMOtem orgulho de

compartilhar tecnologianeste equipamento: (TomoyukiFuruse- Presidente
daCosmo,IfderAsiaticoem testesde vazamento)cosmo

Japao Caracterfsticas espedficas
Regulagem eletronica de pressao ate 30bar Pneumatica dedicada COSMO

Suporte tecnico mundial COSMO Auto-limpeza e auto-check de valvulas dinamicos

Resolu<;ao de ate O,OOlPa / Exat,dao: O,10%(FE)

Unidades selecionaveis: Pa, Pals, mbar, mbar/s, psi, psi/s, mL/min, mL/h

Executa testes de estanqueidade, obstru<;ao, ciclos, pre-enchimento e pe<;as seladas

Com circuito preumatico totalmente desenvolvido
no Brasil.0 modelo G4-0F e compatfvel com
todas as tecnologias mundiais disponveis.
tornando-o apto a substituir com qualidade e
melhor custo outros equipamentos importados.

Suapneumatica inovadora e extremamente robusta
e de facil rrerutencao. com valvulas

especificamente
desenvolvidas para garantir
a perfeita estanqueidade do

circuito de teste..

o G4-0F utiliza um sensor diferencial para
comparar variacoes de pressao entre a referenda
e a peca em analise.Pode ser adquirido com
regulagern de pressao automahca ou manual.

Paravolumes pequenos e alta velocidade
de producao. aplica-se 0 novo modele

G4-SS, uma variante do OF com a mesma
precisao e caracterfsticas operacionais

Caracterfsticas espedficas

Auto-limpeza e auto-check dinamicos

Sensordiferencial: 500 I 5.000 Pa

Medic;:aoda fuga por sensor diferencial de pressao Faixasde pressao:-100 130 I 200 I 500 I 800 I 1.000 I 1.700kPa
Unidadesde medic;:ao:mbar, psi, Pa,mbarls, Pals, mL/h, mL/min Resoluc;:aode ate O,OlPaI Exatidao:0,10%(FE)

Mais ra p icl o em rela<,;aoaos testes par queda de pressao

Valvula de escapeexterna (opcional)

Rapidadetecc;:aode vazamentos elevados Filtros nasconexoes de safdapara teste

Caracterfsticas espedficas

Paramelhorar a confiabilidade de testes de imersao,0 modelo G4-SE e
a soucao adequada alern de oferecer um excelente custo-beneffcio na
substituicao de testes constitufdos de PLCe transdutores de pressao.

Inseree mede a pressao interna na peca durante um determinado
tempo. Essavarlacao de pressao e entao comparada aos parametros
ajustados, e 0 equipamento aprova ou nao a peca automaticamente

gerando sinais na tela e nas safdas digitais.

Faixa de pr-essjio de teste: -100/ 5/30/100/200/ 500/800/1.000/1.700 kPa



Para medir estanqueidade em unidades de vazamento e ainda obter
urn resultado rastreado por urn certificado calibrado nestas
grandezss. utilize 0 modelo G4-VE. com sua tecnologia de
microvazao suica e circuito preumatico dedicado.
o modelo G4-VE e alimentado com ar seco pressurizado.Apos
preencher a peca em teste com ar.espera que estabilize e mede 0 fluxo
remanescentepor meio de urn sensor de microvazaomassico. indicando diretamente 0 vazamento volumetrico da peca em
teste. 0 vazamento e entao comparado aos parametros ajustados e 0 equipamento aprova a peca se a mesmaestiver conforme.

Com regulagemeletronica de pressao.e 0 equipamento ideal para testes em volumes complexos em que 0 teste diferencial nao
consegue estabilizar adequadamentedevido a tlutuacoes terrricas da peca e do ambiente.

Desenvolvido especificamente para a linhabranca (togoes. aquecedores e accssoriosl 0 modele G4-VF possui volume de
reference interno e sistema de infcio de teste automatico. Possuitarnbern 0 modo contfnuo de medicao para aveliacaomais
detalhadado ponto de vazamento. (disponfvel apenasparapressoes de teste ate 30kPa)

Caracterfsticas espedficas
Faixas de pressao: -30 / 30 / 200 / 500 / 800 / 1.000 kPa Testa com pressao positiva ou negativa

Faixas de vazamento: 2/20/50/100/500 NmL/min

Resoluc;:ao:0,001 NmL/min - Exatidao: 1%(FE)

Certificado Acreditado, em unidades de vazao

Func;:aoauto-compensac;:aotermica e inteligente

Unidades de medic;:ao: NmL/min, NmL/h, NL/min, NL/h Rapida detecc;:aode vazamentos elevados

Mais rapido em relac;:aoaos testes diferencial ou queda de pressao

Caracterfsticas espedficas

Paraurn teste de vazaoultra-estavele repetitive 0 modelo G4-VZ deve ser
aplicado.Com tecnologia suca de medkao de vazaomasska e perfeito para

aplica<;:oesonde a velocidade e repetibilidadesac mandatorias.
Possuiregulador eletrcnico de precisao.medidores eletrorucos digitais,

sensor de vazao, sensor de pressaoe filtro de ar.Suaprincipal aplcacao e a medicao
de vazoes de ar entre 0,1e 200NL/min.

Utiliza a tecnologia prAIR-SUREque mantem a pressaoestabilizadano valor nominal
dinamicamentedurante a medicao. garantindo a confiabilidade e alta repetibilidade.

Resoluc;:aoate 0,0002 NL/rnin - Exatidao: 2%(FE)

Fun~ao Calibrac;ao local de u5uario (referenciar par pec;apadrao)

Auto-compensac;ao de perdas de carga (disponfvel apenas para regulagem elet:ronica de pressao)

A tecnologia suca de rnedicao de vazao conectada a uma interface inteligente, intuitiva e
complete. torna 0 MF-700 a obra-prima dos medidores de vazao massicos,

Opera por bateria internaou fonte externa possui certificado de caibracao armazenadona
memoria, possibilidade de multiplas calbracoes de feixas,media dinamica com desvio padrao.
coleta de dados. corruncacao analogica,digital (Ethernet e serial),e muito mais... Caracterfsticas es

Certificadode caltbracao e dadoscoletadosdisponfveis
paradownload a partir do proprio instrumento



Modelo boslco para
ultra-baixo pressco

Mc?i-IHM

Alimentacao: 24VDC (4W)

Modelo bosico
para alto pressoo

Compacto

Mr=?i
A tecnologia prAjR -SURE

desenvolvida pela TEX e a novacao que 0 mercado
necessita para controle de pressao pneumatica de forma

inteligente, rspida e precisa!

o unico regulador do mercado com ndicacao de
pressao ja calibrado com certificado Acreditado!

Faixas de regulagem
Faixas de pressao: 1/5/30/100/150/ 250psi

Resolucso: 0,01% F.E.(Fundo de Escala]

Velocidade de ajuste: <2 segundos (sem carga)

II Pressao de entrada: ate 300psi{conf. Faixa)

Entrada digital: RS-232 Unidades de pressao: kgf/cm", bar, mmHg, mmH20, kPa, mbar e psi

Entrada analogies: 0 ~ SVDC Fluido: Ar seco ou Nz
Opcionais: fonte de alirnentacao, cabo de

cornunicacao com computador, Software de
controle remoto (PC), filtro de ar.

Display (IHM): 8x2 linhas, Alfanurnerico com
Backlight

lsolacao ambiente: IP40

Teclado (IHM): 3 teclas de controle Conexoes: 1/4" BSPT

Toda a tecnologia pneumatica e eletroruca de rnedicao da TEX
pode ser adquirida separadamente,atraves do Modulo X4, ideal
para integradores e fabricantes de maquinasque ja possuem PLCs
e interfaces IHM,e precisam apenas implementar 0 teste de
estanqueidade ou vazamento com a qualidade TEX.

Pode ser adquirido nos modelos SE.HD,DF.VE e VZ.
Comunica-se com PLCou PC atraves de interface RS-485 com
protocolos MODBUSou Profibus(opcionalj.

Acompanha certificado de calbracao Acreditado.

Paraagilizar os testes de estanqueidade,com repetibilidade e
precisao. as camerasde referenca da Cosmo sac as melhores
opcoes.

Desenvolvidaspara criar um 'envelope" de estabilizacao similar a
peca em teste, permitem ajuste de comportamento termico e
garantia de estanqueidade para evitar 'vazarnentos reverses' que
influenciam 0 resultado do teste.

..-cosmo

Volumes de referericia: 50 /100/200/1.000/2.000/5.000 mL Corpo em alumfnioanodizado

Pressjio maxima: 5Mpa (100mL) 3MPa (200mL) / l,7MPa (todas) Suporte para fixacao em rnaquina



Incluso: conexoes com filtros.
Modelo Sele~ao3V

Desenvolvidas com foco nas exigencias que um teste de
estanqueidade necessita, as valvulas VTEX suportam pressoes
desde -100 ate 1700kPa,com nfveis maxirnos de
vazamento inferiores a 0,01 mL/min.

Disponfveis nas versoes 3vias e 2vias, com opcoes NA e NF.
sac ideais para aplicar em selecao de pecas em teste, cameras
de referenda. entre outras.

.,-cosmo
Gerar um vazamento conhecido na peca em teste para verificar a sensibilidade e atericao

de equipamentos de teste de estanqueidade e a tarefa do LeakMaster COSMO.

Com ele conedado a pec;:aou equipamento de teste, basta comparar 0 resultado
apresentado na tela do equipamento ao valor nominal calibrado no LeakMaster.

Paratestes de vazao, 0 modelo FLOW MASTERe ideal. calibrado em
vazoes maiores que 1L/min.

Faixade operacao -100 a 4900 kPa, com ate 5% de exatidao,

Possibilita rapidase faceis verifica~5es de sensibilidade Podeser conectado a porta CALdos aparelhos de teste de estanqueidade da Cosmo

Mantern 0 mesmo fluxo por um longo perfodo de tempo Permite a restaura~ao do fluxo nominal (queda/obstru~ao) e troca do filtro

Podeser utilizado nos equipamentos de estanqueidade
importados

Acompanha certificado de calibracao Acreditado

SERVIc,:OS
-Calbracao Acreditada em campo e laborat6rio
-Fquipernentos de teste de estanqueidade e vazao
oManometrose transdutores de pressao digitais e anal6gicos
-Fluxornetros e transdutores de vazao digitais e anal6gicos
°Ajuste de equipamentos de rnedicao de pressao e vazao
-Furos calibrados (Leak Masters)

*

Pioneirana caloracao de rricro-vazao no Brasil.a TEX tem seu laborat6rio Acreditado desde 2008,
garantindo a exatidao de todos os seus produlos. e participando ativamente de cornissoes tecnicas para a
evolucao da metrologia no mercado brasileiro. Nossaequipe esta preparada para atender a caloracoes de
pressao e vazao de gases, inclusive diretamente nas lnstalacoes do cliente.

NOSSOESCOPO
° Pressao; 0,01 kPa a 100.000 kPa
° Vacuo: -3,5 kPaa -90 kPa
° Vazao:1a 200.000 mL/min (baixaspressoes)
(Informacoesatualizadasno site www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc)

• CGCRE:Coorderacao Geral de Acrecitacao do Inmelro



9 Av. Gutemberg Jose Cobucci, 293 - GPl - CEP:13295-000 - Itupeva - SP- Brasil

o facebook.com/TexEstanqueidade

<Q tex.blog.br

@ comercial@tex.com.br

(Q +55 11 4591.2825

MIDE METROLOGIA INTEGRALY DESARROLLOS/A DECV
Queretaro - MEXICO

HECTORMACEDO LEON- hector.macedo@texmexico.mx
TEL:+52 (442) 254-3500

PERCIFLEXHERRAMIENTAISS DERLDECV
San Pedro - Nuevo Le6n - MEXICO

PAULO SERGIOSCHEPLE- paulo.scheple@texmexico.mx
TEL:+52 (81) 1680.8716 I 8306.1139

IBT LTDA
Bogota - COLOMBIA

WESLEYNUNES- lbtltdatmportacloneseqmall.com
TEL:+57 (1) 2222643 I (301) 5188273

HPC,CA.
Caracas - VENEZUELA

JOSENUNES- hpcnunesehotrnall.com
TEL:+58 (212) 286641 1 I (412) 2179503

METALlJRGICABIANCHI S.A.
C6rdoba - ARGENTINA

ELVIOBIANCHI- info@mebisa.com.ar
TEL:+54 (351) 475.9123

~~ tex.com.br

Suporte
Tecnko 24hrs

+55 11 98598.2509


