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1 - Introdução 

Parabéns por escolher a TEX como seu parceiro em tecnologia de testes 
de qualidade, na medição de vazamentos. 

O equipamento MC-G4 é o resultado dos 20 anos de experiência da TEX, 
sendo o estado-da-arte em testes de vazamento. Fabricado com o que há 
de mais avançado em tecnologia, desenvolvido inteiramente no Brasil e 
qualidade garantida internacionalmente. Possui nova interface gráfica, 
porta USB e impressora, além de muitos outros recursos inovadores! 

Este manual contém todas as informações necessárias para instalar, 
operar, programar e manter o seu medidor de vazamentos compacto 
funcionando corretamente. Leia atentamente todo o conteúdo deste 
manual antes de colocar seu equipamento em operação. Utilizando 
corretamente e seguindo as sugestões de manutenção preventiva 
contidas aqui, seu equipamento terá maior durabilidade. 

 IMPORTANTE:  

 Mantenha este manual adequadamente arquivado após 
completar sua leitura. Ele pode ser útil em momento oportuno. 

 

1.1 Termo de Garantia 

O medidor de vazamentos compacto tem garantia de 1 ano contra 
quaisquer defeitos eletrônicos ou eletropneumáticos ocorridos durante o 
uso correto e seguindo as devidas revisões do mesmo. 

Não estão inclusos na garantia defeitos por mau uso do equipamento, 
acidentes ou não observância de algum dos itens do manual do usuário. 

A manutenção não autorizada de qualquer parte do equipamento 
invalida automaticamente este termo de garantia. 

IMPORTANTE: 

 Não pode ter contato com água, óleo, poeira condutiva (grafite, 
solda ou metais em geral), abrasivos ou solventes; 

 Operar somente sob condições corretas de alimentação elétrica 
conforme especificadas no manual ou na parte traseira do 
equipamento.  

 Recomenda-se operar sob condições estáveis de temperatura 
durante as execuções dos testes (por exemplo: evitar a 
interferência de qualquer fonte que provoque a troca de calor com 
a peça em teste, como ar condicionado, ventiladores, mão do 
operador em contato direto com a peça, exposição direta ao Sol, 
etc.). 

Seguir todos estes cuidados permite manter o seu teste de vazamento 
dentro dos padrões aceitáveis pelo seu cliente e controle de qualidade. 

 

1.2 Recomendações de Segurança 

A seguir, há instruções que devem ser seguidas para a utilização segura 
do produto, sem riscos de ferimento físico ao usuário ou a outras 
pessoas, e também sem danos à propriedade. Manuseie ou opere o 
equipamento conforme as instruções dadas nesse manual de operação. 
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Sinais Explicação 

 ADVERTÊNCIA 

Falhar em realizar ou evitar uma ação específica 

poderá resultar em morte ou ferimento físico grave do 

usuário. 

     CUIDADO 

Falhar em realizar ou evitar uma ação específica 

poderá resultar em ferimento físico leve do usuário ou 

em dano à propriedade. 

 

Este símbolo (Δ) denota uma advertência (incluindo cuidado) para alertar o usuário. 
Segue uma descrição específica da advertência. 

 (Exemplo:     Risco de choque elétrico) 

 

ADVERTÊNCIA 

A. Se a peça metálica do plugue de energia ou de qualquer área ao 
redor estiver empoeirada, limpe-a bem com um pano seco. A utilização 
contínua, sem os devidos cuidados, poderá provocar incêndios ou risco 
de choque elétrico. 

B. Nunca opere o equipamento com fontes de energia que não 
sejam as classificadas na indicação de tensão recomendada. Operar o 
equipamento com fontes fora do padrão poderá provocar incêndios ou 
risco de choque elétrico. 

C. Se o equipamento cair ou for danificado, desligue-o e desconecte 
o plugue de energia da tomada. A utilização continuada, sem os devidos 
cuidados, poderá provocar incêndios ou Risco de choque elétrico. 

D. Não aplique pressão de ar além da classificação de pressão do 
equipamento. A entrada excessiva de pressão poderá provocar falha 
grave de componentes e/ou ferimento. 

E. Se materiais estranhos, tais como água ou óleos entrarem no 

instrumento, desligue-o imediatamente e retire o plugue da tomada. A 
utilização continuada, sem os devidos cuidados, poderá provocar 
incêndios ou risco de choque elétrico. Esteja atento ao instalar o 
equipamento em um ambiente em que água ou óleo sejam utilizados 
próximos a ele. 

F. Este equipamento não pode ser reparado pelo cliente. Reparos 
realizados pelo cliente poderão provocar incêndios ou risco de choque 
elétrico. 

G. Não utilizar o equipamento se ele: 

 Exalar fumaça. 

 Emitir ruídos anormais. 

 Causar comportamentos que não estejam abordados no manual 
de operação. 

 Não puder ser operado conforme o modo indicado no manual de 
operação. 

H. Para evitar risco de choque elétrico ou ferimento físico, em caso 
de manutenção do equipamento desconecte o cabo de alimentação e 
remova a fonte de energia do equipamento. A utilização continuada, 
sem os devidos cuidados, poderá provocar incêndios ou risco de choque 
elétrico. 

I. O equipamento não possui a certificação para operar em locais 
com atmosfera gasosa explosiva nem atmosfera poeirenta explosiva, 
portanto não deve ser utilizado em áreas de risco classificadas como 
Zona 0, Zona 1, Zona 2, Zona 20, Zona 21 e Zona 22 – consultar as 
normas ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2. 
Contudo, podem-se realizar testes de rede e de aparelhos de cocção 
dentro de cozinhas ventiladas e áreas externas. 
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 CUIDADOS 

A. Não use o equipamento em lugares úmidos, em lugares expostos 
à luz solar direta ou em temperaturas que estejam fora dos limites de 
5°C a 45°C. A utilização do equipamento em tais ambientes poderá 
provocar mau funcionamento ou falhas. 

B. Para evitar danos aos cabos de alimentação da fonte, o que 
poderá provocar incêndios ou risco de choque elétrico, observe os 
seguintes cuidados: 

 Não danifique, modifique nem aplique força indevida aos 
cabos da fonte de alimentação; 

 Antes de fazer manutenção na unidade, desconecte o plugue 
de energia da tomada. 

 Não manuseie o plugue de energia com as mãos molhadas. 

 Ao desconectar o plugue de energia, não puxe pelo cabo. 

 Certifique-se de que o cabeamento esteja correto. Um 
cabeamento incorreto poderá provocar danos ao 
equipamento e ao hardware periférico. 

C. Monte o equipamento em uma posição firme em uma estrutura 
capaz de sustentar completamente sua carga. Não instale o 
equipamento em um lugar com vibração intensa, ou inclinado, ou ainda 
em superfície sem estabilidade mecânica. Se ele for instalado nestes 
ambientes, o equipamento poderá cair, o que resultará em ferimento 
físico. 

D. Não pise no equipamento nem coloque um recipiente cheio de 
água, óleo, sabão nem outros objetos semelhantes sobre ele. Tais 
líquidos poderão derramar, causando danos físicos, risco de choque 
elétrico, oxidação ou outros danos. 

E. Não desmonte o equipamento. Se ele for desmontado, poderá 
apresentar mau funcionamento, resultando em dano físico ou risco de 
choque elétrico. 

F. Limpe a unidade suavemente com um pano macio e seco. 
Quando a unidade estiver coberta com sujeira pesada, limpe-a com um 
pano levemente umedecido com sabão neutro. Solvente orgânico não 
deve ser utilizado. 

G. Com a tampa fechada, a maleta do medidor de vazamentos 
compacto possui grau de proteção contra poeira e jato de água (IP 65). 
Contudo, com a tampa aberta o equipamento perde o grau de 
proteção. 

 

1.3 Observações 

 As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio para fins de operações ou atualizações funcionais. 

 Este documento não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, 
sem a aprovação prévia da TEX. 

Aconselhamos ao usuário entrar em contato com a TEX Equipamentos 
diretamente (ou com seu representante) com relação a qualquer dúvida 
relativa à utilização deste produto. 
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2 - Informações Gerais 

 

Com a busca pela qualidade, e consequentemente, a competitividade, 
empresas como a sua estão adquirindo aparelhos que atestem a 
qualidade de seus produtos. 

Alguns destes produtos devem estar vedados, ou seja, não devem deixar 
vazar o conteúdo que será colocado dentro dele, seja água, ar, óleo, etc. 
Mas, como testar essa “hermeticidade”? 

O método mais antigo de verificar vazamentos consiste na injeção de ar 
comprimido dentro do produto em teste e imergi-lo em um tanque com 
água. Visualmente, o operador detecta o vazamento pelo aparecimento 
de bolhas de ar saindo da peça. Mas este método tem alguns 
inconvenientes: 

 Decisão do operador: por uma simples distração no trabalho, o 
operador pode comprometer a qualidade do produto, aprovando uma 
peça com defeito. 

 Pressão de teste: quem garante que a pressão interna no 
dispositivo em teste é exatamente a mesma que a especificada pela 
norma de engenharia e controle de qualidade? 

 Necessidade de molhar as peças: molhar a peça em teste pode ser 
inconveniente e improdutivo, devido à necessidade de secá-la após o 
teste. 

Então, por que testar com bolhas, se podemos dispor da precisão da 
eletrônica num teste muito mais confiável, prático e rápido? 

Para isto, apresentamos o equipamento de teste de vazamento MC-G4. 

 

2.1 O que é Estanqueidade? 

Estanqueidade é um termo técnico novo (neologismo) que surgiu da 
palavra estanque, ou seja, hermético, vedado. O teste de estanqueidade é 
a verificação da hermeticidade ou vedação da peça em teste. Esta medida 
pode ser determinada de diversas formas: 

Medida de vazão: utilizando sensores de medida de vazão 
(fluxômetro), injeta-se ou retira-se ar com uma determinada pressão 
dentro da uma peça durante um tempo. Se após este tempo o ar não 
parar de entrar ou sair, ou seja, o fluxômetro informar um valor diferente 
de zero, significa que o volume interno da peça está se comunicando com 
a pressão atmosférica externamente a peça por meio de algum orifício, 
furo, trinca etc. Logo, está vazando tanto quanto o sensor indicar. 

Medida de pressão: monitorando a pressão do ar confinado 
dentro da peça durante o teste; se esta apresentar variação, indica que o 
ar está escapando (no caso de pressões de teste positivas) ou entrando 
(no caso de pressões de teste “negativas”) por algum ponto. 

Existem outras formas de se medir vazamentos, mas estas duas são as 
principais e mais utilizadas. A primeira, um pouco mais cara que a 
segunda devido aos sensores utilizados. Ambas as técnicas citadas 
possuem como essência os princípios da termodinâmica, por se tratar de 
testes que utilizam o próprio ar como o fluido de teste, equipamentos 
termodinâmicos de teste de estanqueidade apresentam uma boa relação 
de custo e benefício. 

 

2.2 O que seu equipamento mede? 

O equipamento de teste de estanqueidade MC-G4 foi desenvolvido para 
aliar as duas variáveis que geralmente impedem o profissional de 
controle de qualidade a migrar para um teste eletrônico a seco como 
este: custo e benefício. 
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Por isso, a medida que o equipamento faz é da variação de pressão 
interna à peça em teste através de um transdutor de pressão. Ou seja: o 
sistema provoca uma pressão (podendo ser positiva ou negativa 
relativamente) na saída de teste por um tempo determinado, após esta 
etapa cessa-se o fornecimento de pressão ou vácuo, confinando o ar 
dentro da peça. Em seguida, monitora a queda de pressão existente na 
peça durante um tempo normalizado. De acordo com esta queda de 
pressão, aprova ou rejeita a peça testada. 

Bem, você então deve estar perguntando: “mas como então eu posso 
quantificar a medida de vazão a partir da variação de pressão?”. 

 

2.3 Variação de Pressão x Vazão 

Os primeiros conceitos de termodinâmica estudados em física ensinam 
que existe uma lei fundamental que rege o comportamento dos gases 
perfeitos (é claro que o ar não é um gás perfeito, pois é uma mistura de 
gases, mas podemos utilizar as fórmulas para fazer um cálculo 
aproximado), descrita a seguir: 

P V n R T     

Onde:  P - Pressão 

 V - Volume 

 n - Número de mol 

 R - Constante universal dos gases 

 T – Temperatura 

Ou seja, mantendo a temperatura e o volume constantes, a relação 
entre pressão e número de moléculas é constante também. Isto significa 
que se variar o número de moléculas (vazamento), para manter o 
equilíbrio, obrigatoriamente deve variar a pressão interna. 

Sabemos que a unidade internacional de vazão é dada em ml/min, ou 
seja, mililitros (centímetros cúbicos) por minuto. Logo, variação de 
volume em certo intervalo de tempo. 

Medindo a variação de pressão, em certo intervalo de tempo, podemos 
determinar a partir da lei dos gases qual a vazão ou quantidade de 
vazamento da peça em teste. 

Simplificando, podemos calcular a vazão a partir da seguinte relação 
matemática: 

Patmt

PV
Q




 0

 

Onde:  Q  = Vazão [ml/min] 

 P  = Variação de pressão 

 t  = Tempo de medição [min] 

 V0
 = Volume da peça [ml] 

 Patm  = Pressão atmosférica 

 

2.4 Análise Gráfica 

Para facilitar o entendimento da expressão acima, faremos algumas 
análises gráficas, com resultados obtidos a partir da função matemática 
encontrada: 
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2.4.1 Vazão x tempo 

Patmt

PV
tQ




 0)(

 

Vazão 

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 t  

Pelo gráfico acima, vemos que quanto maior o tempo de teste, menor a 
vazão que conseguimos medir. Este gráfico também prova o fato de que 
vazão zero não existe, já que o tempo de teste seria infinito! 

2.4.2 Vazão x Queda de Pressão 

 

Patmt

PV
PQ




 0)(  

Vazão 

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50  P 

Neste outro gráfico, vemos que quanto mais preciso for o equipamento, 
ou seja, quanto menor a variação de pressão que este possa medir, 
menor será a vazão possível de ser detectada, no mesmo intervalo de 
tempo. 

A partir destes gráficos, observamos que basta precisão na medição de 
pressão e tempo, e alguns cálculos para utilizarmos um equipamento de 
teste de estanqueidade que faça a medida de variação de pressão. 

 IMPORTANTE: A precisão na medida de tempo e na medida 
instantânea da variação de pressão são de vital importância para a 
qualidade da medida de vazão. Alguns sensores ou transdutores de 
pressão, assim como a maioria dos conversores analógico/digital, 
possuem sistemas de estabilização eletrônicos que, em geral, atrasam a 
informação da variação de pressão. Ou seja, para eliminar os ruídos que 
fazem variar os últimos dígitos do mostrador, os fabricantes utilizam 
sistemas eletrônicos que apenas leem variações lentas de pressão, 
comprometendo a leitura instantânea da pressão. 
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3 - O que é MC-G4? 

O MC-G4 é um equipamento moderno que realiza testes de 
estanqueidade por queda de pressão, em aparelhos de cocção e em 
linhas de gás de alta e baixa pressão.  

Possui um sistema de compensação térmica, podendo ser habitado pelo 
usuário nos testes. Esse recurso atenua o efeito da variação de pressão 
numa rede de gás, devido à influência térmica, desde que o ambiente, no 
qual o equipamento está instalado, represente as mesmas condições de 
temperatura da peça ou linha testada. 

É um equipamento totalmente versátil: pode ser transportado facilmente, 
através de uma alça de mão ou uma alça de ombro; não precisa de uma 
fonte de energia por perto, já que é dotado de uma bateria interna de 
alta capacidade; possui um display touchscreen, pelo qual é possível 
acessar as funções e os parâmetros de forma rápida e intuitiva; contém 
uma impressora, que imprime o resultado e alguns dados do teste; dispõe 
de um scanner (para código de barras e código QR) para identificar a 
ordem de serviço e o operador; alem de tudo, possui uma porta USB, pela 
qual podem ser coletados os dados de todos os testes realizados e as 
informações do equipamento, para posteriormente serem visualizados 
num computador. 

Fundamentalmente, o funcionamento do equipamento MC-G4 consiste 
em realizar testes em aparelhos de cocção e redes de gás, pressurizando 
com ar a peça em teste, esperando que esse ar se estabilize e medindo a 
queda de pressão durante um determinado tempo. Então, a pressão e 
sua taxa de variação com o tempo são comparadas com parâmetros 
definidos de acordo com a ABNT NBR 15526 e ABNT NBR 13723. Por fim, 
baseado nos requisitos normativos, o equipamento é capaz de aprovar ou 
reprovar o teste, registrando na memória as informações e podendo 
imprimir o resultado. 
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4 - Conhecendo seu equipamento 

 

4.1 Equipamento 

 

 

 

 

A. Tampa de proteção; 

B. Tela touchscreen; 

C. Porta USB para conectar o scanner ou um pendrive; 

D. Impressora; 

E. Travas para fixar a tampa; 

F. Alça para transportar o equipamento; 

G. Porta acessórios; 

H. Entrada de baixa pressão (rede de baixa pressão e aparelhos de 

cocção); 

I. Entrada de alta pressão (rede de alta pressão); 

J. Furos para fixação da alça; 

K. Porta acessórios; 

L. Sensor de temperatura ambiente; 

M. Conector para alimentação de 15 VDC/1,5 A; 

N. Etiqueta de identificação e informações do equipamento. 
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4.2 Utilização dos Acessórios 

4.2.1 Esquema de Conexão para Aparelhos de Cocção 

 

A. Kit Conexão Espigão: conecte-o na entrada de gás de um aparelho 
de cocção; 

B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar no circuito 
de gás de um aparelho de cocção; 

C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 
aberta para despressurização; 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo; 

E. Válvula de esfera: feche-a assim que o sistema estiver 
pressurizado. Se a alavanca estiver a 90° com o corpo da válvula, 
como na imagem, ela está fechada; contudo, se a alavanca estiver 
paralela ao corpo da válvula, ela está aberta. 

4.2.2 Esquema de Conexão para Rede de Baixa Pressão  

 

B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar numa rede 
de gás; 

C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 
aberta para despressurização; 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo ao ponto (G) ou uma rede de gás ao 
ponto (H); 

E. Válvula de esfera: para realizar os testes, feche-a assim que o 
sistema estiver pressurizado pela bomba externa ou mantenha-a 
fechada se for utilizar o gás da própria rede. Se a alavanca estiver 
a 90° do corpo da válvula, como na imagem, ela está fechada; 
contudo, se a alavanca estiver paralela ao corpo da válvula, ela 
está aberta; 

F. Kit Conexão com Rosca (½’’ BSPT): rosqueie-o na rede de gás. 
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4.2.3 Esquema de Conexão para Rede de Alta Pressão 

 

D. Kit Conexão Bomba Externa: é utilizado para acoplar um gerador 
de ar comprimido externo ao ponto (G) ou uma rede de gás ao 
ponto (H); 

E. Válvula de esfera: para realizar os testes, feche-a assim que o 
sistema estiver pressurizado pela bomba externa ou mantenha-a 
fechada se for utilizar o gás da rede. Se a alavanca estiver a 90° 
com o corpo da válvula, como na imagem, ela está fechada; 
contudo, se a alavanca estiver paralela ao corpo da válvula, ela 
está aberta; 

F. Kit Conexão com Rosca (½’’ BSPT): rosqueie-o na rede de gás. 

 

 

 

4.2.4 Esquema de Conexão para o Diagnóstico MC-G4 

 

A. Kit Conexão Espigão: conecte ao Módulo Conexões Principal; 
B. Bomba Tipo Pera: aperte-a com a mão para injetar ar no circuito 

do equipamento; 
C. Válvula de alívio: mantenha-a fechada durante a pressurização e 

aberta para a despressurização; 
D. Kit Conexão Bomba Externa: conecte ao kit Conexão Espigão (A); 
E. Válvula de esfera: para realizar o teste, feche-a assim que o 

sistema estiver pressurizado pela Bomba Tipo Pera (B). Se a 
alavanca estiver a 90° com o corpo da válvula, como na imagem, 
ela está fechada; contudo, se a alavanca estiver paralela ao corpo 
da válvula, ela está aberta; 
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4.2.5 Kit Ponteira de vedação para injetor 

 

É utilizado para vedar o bico injetor de um fogão durante os testes de 
pós-conversão. 

Primeiramente, escolha uma das três pontas em (C), a que melhor se 
adapta ao injetor do fogão, e rosqueie-a na haste (A), no local indicado 
pelas linhas pontilhadas. 

Retirado o queimador do fogão, coloque a peça B na superfície onde 
estava tal queimador. O lado do apoiador (B) que deve encostar-se a 
superfície do fogão é o que tem o diâmetro menor. Feito isso, insira a 
haste (A) pelo furo do apoiador (B) (como mostra a imagem acima), até o 
bico flexível encostar-se ao injetor. 

Caso haja desgaste no bico flexível, retire-o da ponta da haste e coloque 
um novo, deixando a parte menor dentro do furo alojador da ponta da 
haste, como mostra a figura abaixo. 

 

Caso necessite de mais unidades de qualquer formato de fico, entre em 
contato com a TEX. 

 

4.2.6 Scanner 
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É utilizado para inserir o número de identificação de um operador e o 
número de uma ordem de serviço. Para ligá-lo, conecte o cabo na porta 
USB do equipamento e aguarde o sinal sonoro. 

Para ler um código, mire o sensor (B) para ele e aperte o botão (A). Feito 
isso, note que o sensor (B) emite um feixe de luz vermelha, que deve ser 
direcionado para o código a ser lido. Assim que a leitura desse código for 
realizada, o scanner irá emitir um sinal sonoro. 

Caso esteja com dificuldade de realizar uma leitura, aproxime ou afaste o 
sensor (B) do código, apertando o botão (A).  

 

4.2.7 Alça de Ombro 

 

O seu equipamento pode ser transportado facilmente pela sua alça de 
mão ou ainda pela alça de ombro, acessório incluso no equipamento. 

Para utilizar a alça de ombro, encaixe os mosquetões nos furos mostrados 
na figura acima. 
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5 - Local do Teste 

5.1 Influências Térmicas do Ambiente 

O teste de estanqueidade é realizado com base nas leis da 
termodinâmica, portanto todo o conjunto (equipamento, acessórios e 
peça) é sensível às variações térmicas do ambiente. Para que o teste seja 
eficaz, siga estas recomendações: 

 Evitar a incidência de luz solar e fontes próximas de calor (fornos, 
estufas, lâmpadas, escape de veículos, etc.); 

 Evitar correntes de ar (portas, saídas de ar condicionado, 
ventiladores, etc.); 

 Evitar a execução do teste durante um período de precipitação no 
ambiente. 

É recomendado planejar o horário em que serão feitos os testes externos 
de rede, de forma a evitar, o máximo possível, a incidência de raios 
solares na tubulação. 

5.2 Local onde é colocado o equipamento 

O equipamento deve ser colocado sobre uma superfície regular, sem 
inclinações e livre de vibrações, isso é de vital importância para que o 
equipamento faça leituras corretas de pressão. 

Evite impactos com o equipamento e não aplique carga excessivamente 
elevada a ele, como pressionar as laterais ou colocar peso excessivo em 
cima dele, isso pode danificá-lo. 

  CUIDADO: ao transportar o equipamento pela alça de 
ombro, verifique se os mosquetões estão bem presos aos furos da 
alça de mão. 

  CUIDADO: coloque o equipamento numa estrutura robusta o 
suficiente para suportar o seu peso (4,4 Kg).  Não o deixe em bases 
inseguras ou em locais com vibração para evitar danos, queda e 
instabilidade na leitura de pressão. 

  CUIDADO: Com a tampa fechada, a maleta do medidor de 
vazamentos compacto possui grau de proteção contra poeira e 
jato de água (IP 65). Contudo, com a tampa aberta o equipamento 
perde o grau de proteção. 

  OBSERVAÇÃO: Não toque no sensor de temperatura durante 
o teste, pois esta ação interfere no sistema de compensação 
térmica, caso esteja ativo. 

  OBSERVAÇÃO: evitar fazer testes em condições em que há 
variações muito bruscas de temperatura, pois uma variação de 
temperatura na peça a ser testada gera uma variação de pressão 
durante um teste. 
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6 - Ligando seu equipamento 

Se a bateria estiver carregada, basta abrir a tampa do equipamento para 
que ele seja ligado. Se precisar carregar a bateria, basta retirar a tampa 
protetora do conector de energia da maleta, encaixar nele o conector da 
fonte de alimentação e rosqueá-lo até o final. 

Alimente essa fonte, pelo cabo AC, com uma tensão entre 100 a 220 V. O 
operador pode utilizar as funções do equipamento enquanto a bateria é 
carregada, salvo se a carga estiver muito baixa. Nessa situação, aguarde 
15 minutos para utilizar o equipamento. 

 

 

 IMPORTANTE: caso o nível de carga da bateria esteja muito 
baixo, é recomendável carregá-la assim que possível a uma fonte 
de energia, pois, nesse caso, o equipamento está suscetível a mau 
funcionamento. 

 IMPORTANTE: o conector da fonte deve estar totalmente 
rosqueado para garantir o grau de proteção IP67 e para não se 
soltar facilmente. É recomendado deixar tampado o conector da 
maleta quando não estiver utilizando a fonte de alimentação. 

 CUIDADO: Antes de ligar seu equipamento à rede elétrica, 
verifique se ela atende aos requisitos descritos ao lado. Ligar o 
equipamento numa fonte de energia fora dessas especificações 
podem causar danos e acidentes. 

 CUIDADO: caso seja necessário substituir a fonte externa, 
contate a TEX. É de extrema importância utilizar uma fonte 
homologada pela TEX para garantir a durabilidade e o bom 
funcionamento do seu equipamento e, além disso, evitar 
acidentes, envolvendo incêndios e choques elétricos. 
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7 - Trocando o rolo de etiquetas 

Quando o carretel de etiqueta acabar, realize o seguinte procedimento: 

Com o dedo, abra a tampa da impressora, puxando sua aba. 

 

Retire o lacre do novo carretel de etiquetas. 

 

Coloque o rolo de etiquetas dentro do compartimento da impressora. 
Como mostra a figura, as etiquetas devem ficar do lado oposto ao 
compartimento, ou seja, de frente para o usuário e próximas aos 
símbolos amarelos. 

 

Feche a tampa da impressora e faça o processo de posicionar etiqueta 
(consultar a seção 8.4 - Imprimir o Resultado do Último Teste ou 
Reposicionar a Etiqueta) 
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Após a etiqueta ser reposicionada, destaque-a fazendo o movimento 
mostrado pela figura. 
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8 - Operando o MC-G4 

Ao abrir a tampa de proteção, o equipamento será iniciado, e uma 
animação do logo TEX será mostrada brevemente. Quando o 
equipamento estiver pronto, será apresentada a tela principal.  

Na parte superior esquerda da tela, localiza-se a indicação de carga da 
bateria, a data e a hora.  

Na parte central, há três botões para que se escolha a categoria desejada 
de teste: Aparelho de cocção, Rede baixa pressão ou Rede alta pressão. 
Observe que o botão esquerdo e o central aparecem na cor laranja, 
indicando que a entrada de baixa pressão será utilizada e que o botão à 
esquerda aparece de cor azul, indicando que a entrada de alta pressão 
será utilizada. 

 

Na parte inferior, da esquerda para direita, encontram-se o botão que 
serve para posicionar a etiqueta da impressora e imprimir o último 
resultado, o botão Config que serve para acessar todas as configurações e 
parâmetros do equipamento, e, por fim, a indicação da versão do 
software e o número de série do equipamento. 

 

8.1 Indicador da bateria 

O indicador de carga da bateria pode assumir seis formas diferentes, 
mostrando a situação em que ela se encontra: 

 (alerta): o ícone pisca, fica vermelho e vazio, indicando que o 
equipamento deve ser alimentado rapidamente a uma rede de 100 a 220 
V; 

(crítico): o ícone fica preto e vazio, informando que a carga esta baixa 
e que é necessário conectar o equipamento a uma rede de 100 a 220 V. 
Não é recomendado realizar um teste de rede de alta pressão com este 
nível de carga; 

(carga mínima): o ícone fica preto e com preenchimento mínimo, 
informando que a bateria está com pouca carga, mas o suficiente para 
que o equipamento funcione adequadamente; 

(carga média): o ícone fica preto e com um nível intermediário de 
preenchimento, informando que a bateria está com um nível médio de 
carga; 

(carga máxima): o ícone fica preto e totalmente preenchido, 
indicando que a bateria está completamente carregada; 

 (carregando): durante o processo de carga da bateria, o 
ícone é representado de forma animada; 

(carregado): ao atingir o nível máximo no processo de carga da 
bateria, o ícone fica preto e totalmente preenchido, além de ter um 
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símbolo adicional em forma de plug, informando que a fonte externa está 
conectada ao equipamento. 

 

8.2 Teste de Rede – Alta e Baixa Pressão 

Para realizar um teste numa rede que requeira 1 bar ou 2 bar de pressão, 
toque no botão Rede alta pressão. Tal ação faz com que um pop-up seja 
aberto para que o usuário escolha uma dessas pressões de teste.  

Para isso, basta utilizar as setas verticais para escolher o valor dentro do 
retângulo central e, em seguida, tocar no botão com o círculo preto, 
localizado entre as duas setas. Ainda é possível escolher uma opção, 
apenas tocando em qualquer um dos três retângulos. Caso queira fechar 
o pop-up sem escolher uma opção, toque fora dele. 

Definida a pressão, surge uma janela com as opções de teste rápido ou 
normatizado – utilizar a entrada de cor azul (consulte a seção 4.2.3 
Esquema de Conexão para Rede de Alta Pressão). 

 

Por outro lado, para realizar um teste numa rede que necessite de uma 
pressão de 250 mmca, 750 mmca ou 3500 mmca, pressione o botão Rede 
baixa pressão. Da mesma forma que a anterior, um pop-up é aberto para 
que o usuário escolha uma dessas pressões de teste.  

Definida a pressão, surge uma janela com as opções de teste rápido ou 
normatizado – utilizar a entrada de cor amarela (consulte a seção 4.2.2 
Esquema de Conexão para Rede de Baixa Pressão). 

 

INFORMAÇÃO: os parâmetros de teste de rede baixa pressão e rede 
alta pressão estão definidos no equipamento, de acordo com a norma 
ABNT NBR 15526. 
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8.2.1 Teste Rápido – Rede de Alta Pressão e Rede de Baixa 
Pressão 

O teste rápido tem o objetivo de verificar, rápida e previamente, se a 
rede não possui vazamento. É recomendado fazer esse teste antes do 
normatizado, a fim de poupar tempo com vazamentos. 

Ao tocar no botão Rápido, aparece a primeira tela da 
sequência a seguir, cuja cor de fundo está relacionada com 
a conexão do teste sendo executado. 

Inicialmente, quando a entrada de pressão está 
despressurizada, aparece, na parte inferior da tela, a mensagem: 
Aguardando pressão. 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor 
(mmca para rede de baixa e bar para a rede de alta), e o ponteiro preto 
move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver na região 
vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da faixa de 
especificação do teste. 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro dos 
limites aceitáveis e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. 

Depois disso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Medindo, a 
tela começa a mostrar o valor de fuga (mmca/s para teste de rede de 
baixa e mbar/s na rede de alta) e o ponteiro preto move-se sobre a barra 
de vazamento – a cor em que esse ponteiro permanecer indica a 
condição da peça testada: verde significa que o valor de vazamento está 
dentro do limite especificado; vermelho, fora do limite especificado. 

 

8.2.2 Normatizado – Rede de Baixa e Rede de Alta 

Ao tocar no botão Normatizado, abre-se uma tela 
solicitando o número da Ordem de Serviço, que é uma 
sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, 
ainda, toque no botão Teclado para introduzir 

manualmente esse valor. (1ª tela) 

Tocando no botão confirmar ou fazendo novamente a leitura do código 
com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª tela) 
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Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para confirmar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar 
ou realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 

cujo diagrama é mostrado a seguir, com a inserção da informação “Bloco: 
16” como exemplo – esta é a única etapa em que não é obrigatório 
introduzir algum dado. Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 
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Apenas pelo scanner, na etapa de colocar o número da Ordem de Serviço, 
pode-se inserir, além desse número, a identificação do operador. Para 
isso, o código o código a ser lido deve ter a seguinte estrutura: 
01XXXXXXXXXXXXYYYYYYYY, onde 01 é fixo, X é o caractere referente à 
OS e Y é o caractere referente à identificação do operador. 

Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. Ao 
pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e o 
ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver na 
região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora dos 
limites especificados do teste. (6ª tela) 

 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra a etapa de medição por um determinado tempo, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

Se o teste for aprovado, ou seja, o ponteiro permanecer na região verde 
da barra de vazamentos durante a etapa de medição, surge uma tela 
verde com a mensagem de aprovado e com as informações do teste, e o 
MC-G4 emite um sinal sonoro (10ª tela). Pressionando o botão Repetir, o 
teste será refeito; mas, se pressionar a tecla Finalizar, irá aparecer o 
checklist de finalização e nessa fase o teste é concluído. (12ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha com a mensagem Retestar será apresentada com as 
informações do teste, e o MC-G4 emitirá um sinal sonoro – 
provavelmente o sistema não estava estabilizado o suficiente (11ª tela).  

Se a tecla Repetir for pressionada, um novo teste será executado. 
Contudo, se a tecla Finalizar for pressionada, abrirá a tela do cheklist de 
finalização. (12ª tela) 

Porém, se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra 
de vazamentos durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
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pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, abrirá a tela do cheklist de finalização. (12ª tela) 

 

O checklist, incorporado à rotina do equipamento, tem a finalidade de 
orientar o operador sobre suas tarefas.  

Para preencher com Não, toque uma zez no botão ao lado; 
para preencher com Sim, toque duas vezes. 

Após preencher todos os itens, os botões QRcode e Finalizar irão aparecer 
na parte inferior da tela. 

Tocando no botão QRcode, será exibida na tela um código QR com as 
informações do teste. Tocando na área do código QR, ele irá sumir. (14ª 
Tela) 

Ao tocar no botão Finalizar, será apresentada uma janela com a opção de 
imprimir o resultado do teste. (15ª tela) 

 

Caso opte por Sim, o MC-G4 irá imprimir uma etiqueta com os resultados 
e irá concluir o teste. Porém, se usuário optar por Não, o equipamento irá 
solicitar uma confirmação se ele quer realmente sair sem imprimir. 

 

8.2.3 Informações adicionais 

Observe que há duas setas nas extremidades da tela. Se as setas 
indicarem para baixo, significa que naquele momento está havendo 
queda de pressão. Se as setas indicarem para cima, significa que naquele 
momento está havendo um aumento de pressão. Se as setas indicarem 
para o centro da tela, significa que naquele momento a pressão está 
estabilizada. 
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No canto esquerdo da tela de instrumentação, há uma 
indicação de temperatura ambiente em °C. Se a unidade 
estiver piscando significa que a taxa de variação da 
temperatura com o tempo está muito alta e nesse caso não é 
recomendado iniciar um teste. Para mais informações 

consulte a seção 8.6.8.7 – Compensação Térmica.  

Para sair ou interromper o teste, toque no botão vermelho X, 
localizado no canto esquerdo superior da tela de 
instrumentação. 

 

8.3 Teste em Aparelhos de Cocção 

Na tela inicial, ao tocar no botão Aparelho de Cocção, surge um pop-up 
para que o operador escolha em qual tipo de aparelho ele quer realizar o 
teste.  

Escolhida a opção Industrial, o MC-G4 apresenta ao operador as opções 
de fazer um Teste Rápido ou Normatizado. 

 

Escolhida a opção DOMÉSTICO, o MC-G4 apresenta ao operador as 
opções de fazer um Teste Rápido, Normatizado de Pré-Conversão ou 
Normatizado de Pós-Conversão. 

 

Escolhida a opção Forno, o MC-G4 também apresenta ao operador as 
opções de fazer um Teste Rápido ou Normatizado. 
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Antes de realizar um desses testes, consulte a seção 4.2.1 Esquema de 
Conexão para Aparelhos de Cocção. 

INFORMAÇÃO: os parâmetros de teste de aparelhos de cocção 
estão definidos no equipamento, de acordo com a norma ABNT NBR 
13723. 

 

8.3.1 Teste Rápido – Industrial, Forno e Doméstico 

O teste rápido tem o objetivo de verificar, rápida e previamente, se o 
aparelho de cocção escolhido não possui vazamento. É recomendado 
fazer esse teste antes do normatizado, a fim de poupar tempo com 
vazamentos. 

Ao tocar no botão Rápido, aparece a primeira tela da 
sequência a seguir, cuja cor de fundo está relacionada com 
a conexão do teste sendo executado. 

Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, o valor de pressão está 
dentro da faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo 
de 5 segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up 
para que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse 
momento, gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra 
que a alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. 
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Depois disso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Medindo, a 
tela começa a mostrar o valor de fuga (cch) e o ponteiro preto move-se 
sobre a barra de vazamento – a cor em que esse ponteiro permanecer 
indica a condição da peça testada: verde significa que o valor de 
vazamento está dentro dos limites especificados; vermelho, fora dos 
limites especificados. 

 

8.3.2 Teste Normatizado – Doméstico 

8.3.2.1  Pré-conversão 

É o teste de estanqueidade realizado em equipamentos de cocção, antes 
de ser realizada alguma intervenção técnica (troca de componentes). O 
teste de estanqueidade é realizado com os registros dos queimadores 
fechados. 

Ao tocar no botão de Normatizado Pré-Conversão, abre-se 
uma tela solicitando o número da Ordem de Serviço, que é 
uma sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, ainda, 

toque no botão Teclado para introduzir manualmente esse valor. (1ª tela) 

Tocando no botão confirmar ou fazendo novamente a leitura do código 
com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para aceitar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar ou 
realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

 

 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, inserindo a informação “Bloco: 16” – 
esta é a única etapa em que não é obrigatório introduzir algum dado. 
Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 

Apenas pelo scanner, na etapa de colocar o número da Ordem de Serviço, 
pode-se inserir, além desse número, a identificação do operador. Para 
isso, o código o código a ser lido deve ter a seguinte estrutura: 
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01XXXXXXXXXXXXYYYYYYYY, onde 01 é fixo, X é o caractere referente à 
OS e Y é o caractere referente à identificação do operador. 

 

 

Após a inserção dos dados da OS e do operador, a tela de instrumentação 
é apresentada, aguardando que o sensor seja pressurizado. (Tela 6) 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. (6ª tela) 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
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gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem abaixo mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra, por um determinado tempo, a etapa de medição, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (13ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se a tecla Finalizar 
for pressionada, surge a tela de escolha de teste rápido ou normatizado. 
(12ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha de Retestar será apresentada com as informações do teste, e o 
MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se a tecla Finalizar 
for pressionada, surge a tela de escolha de teste rápido ou normatizado. 
(12ª tela) 

No entanto, se o ponteiro na barra de vazamento permanecer na região 
verde durante o teste, o MC-G4 irá aprovar o teste, e o operador poderá 
refazê-lo tocando no botão Repetir ou partir para a próxima etapa 
pressionando o botão Próximo, fazendo com que também retorne para a 
tela de escolha de teste rápido ou normatizado. (10ª e 12ª telas) 

Se o botão Reiniciar for selecionado, o número de OS e a identificação do 
operador serão excluídas, e a tela inicial será apresentada. (12ª tela) 

 

8.3.2.2 Pós-conversão 

É o teste de estanqueidade realizado em equipamentos de cocção 
domésticos, depois de serem feitas intervenções técnicas (troca de 
componentes).  

Na primeira etapa, o teste de estanqueidade, denominado como Circuito 
Fechado, é realizado com todas as válvulas fechadas dos acendedores. 

Na segunda etapa, o teste de estanqueidade, denominado como Teste de 
Boca, é realizado ciclicamente, com o número de vezes igual à quantidade 
de queimadores do aparelho de cocção. Durante um ciclo, uma válvula do 
aparelho de cocção é mantida aberta e as outras fechadas. No injetor cuja 
válvula estiver aberta, utilize a ponteira de vedação.  

De fato, se o aparelho de cocção possuir duas bocas, o teste terá três 
ciclos. 
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Observe que nessas etapas a tela mostra o número da boca cuja válvula 
deve ficar aberta com o seu respectivo injetor vedado (consultar a seção 
4.2.4 Kit Ponteira de vedação para injetor). 

Ao tocar no botão Normatizado Pós-Conversão, abre-se 
uma tela solicitando o número da Ordem de Serviço, que é 
uma sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, 
ainda, toque no botão Teclado para introduzir 

manualmente esse valor. (1ª tela) 

 

Tocando no botão confirmar da próxima tela ou fazendo novamente a 
leitura do código com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª 
tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para confirmar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar 
ou realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, inserindo a informação “Bloco: 16” – 
esta é a única etapa em que não é obrigatório introduzir algum dado. 
Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 

Apenas pelo scanner, na etapa de colocar o número da Ordem de Serviço, 
pode-se inserir, além desse número, a identificação do operador. Para 
isso, o código o código a ser lido deve ter a seguinte estrutura: 
01XXXXXXXXXXXXYYYYYYYY, onde 01 é fixo, X é o caractere referente à 
OS e Y é o caractere referente à identificação do operador. 
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Após a inserção dos dados da OS e do operador, a tela de instrumentação 
da primeira etapa é apresentada (circuito fechado), aguardando que o 
sensor seja pressurizado. (Tela 6) 

 

Ao pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e 
o ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver 
na região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora da 
especificação do teste. (6ª tela) 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
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gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem abaixo mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 

Por fim, entra, por um determinado tempo, a etapa de medição, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

Se o ponteiro na barra de vazamento permanecer na região verde 
durante a etapa de medição do teste (9ª tela), o MC-G4 irá aprová-lo, e o 
operador poderá refazê-lo tocando no botão Repetir ou partir para a 
próxima etapa pressionando o botão Próximo, fazendo com que o teste 
de boca 1 seja exibido. (10ª e 12ª telas) 

 

Se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra de 
vazamento durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (14ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, a tela do checklist de finalização é apresentada e, 
preenchido todos os itens, o teste pode ser concluído. (13ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha de Retestar será apresentada com as informações do teste, e o 
MC-G4 emitirá um sinal sonoro – provavelmente o sistema não estava 
estabilizado o suficiente (11ª tela). Se o botão Repetir for pressionada, 
um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar for 
pressionado, a tela do checklist de finalização é apresentada e, 
preenchido todos os itens, o teste pode ser concluído. (13ª tela) 

A sequência dos testes de boca intermediários é igual a do teste anterior 
(circuito fechado), então eles não serão apresentados aqui. 

O último teste de boca (a partir da 15ª tela) possui a sequência da 
mesma forma que a dos outros testes de boca. Porém, diferencia-se 
apenas na janela de aprovação (19ª tela), a qual possui o botão Finalizar, 
que dá acesso ao checklist de finalização. 

O checklist, incorporado à rotina do equipamento, tem a finalidade de 
orientar o operador sobre suas tarefas.  

Para preencher com Não, toque uma zez no botão ao lado; 
para preencher com Sim, toque duas vezes. 

Após preencher todos os itens, os botões QRcode e Finalizar irão aparecer 
na parte inferior da tela. 
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Tocando no botão QRcode, será exibida na tela um código QR com as 
informações do teste. Tocando na área do código QR, ele irá sumir. (23ª 
Tela) 

Ao tocar no botão Finalizar, será apresentada uma janela dando a opção 
de imprimir o resultado do teste. (24ª tela) 

 

Caso opte por Sim, o MC-G4 irá imprimir uma etiqueta com os resultados 
do teste e irá concluir o teste. Mas, se usuário optar por Não, o 
equipamento irá solicitar uma confirmação se ele quer realmente sair 
sem imprimir. 
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8.3.3 Teste Normatizado – Forno e Industrial 

Ao tocar no botão Normatizado, abre-se uma tela 
solicitando o número da Ordem de Serviço, que é uma 
sequência numérica de doze dígitos. Para inserir esse 
número, faça a leitura de um código pelo scanner ou, 
ainda, toque no botão Teclado para introduzir 

manualmente esse valor. (1ª tela) 

Tocando no botão confirmar ou fazendo novamente a leitura do código 
com o scanner, a sequência numérica é confirmada. (2ª tela) 

Após tal confirmação, é apresentada uma tela solicitando que o operador 
se identifique. Da mesma forma que a anterior, deve-se inserir uma 
sequência numérica de oito dígitos pelo scanner ou pelo teclado 
numérico. (3ª tela) 

Para confirmar a sequência numérica inserida, toque no botão Confirmar 
ou realize novamente a leitura do código pelo scanner. (4ª tela) 

Após esse processo, é aberta uma tela para que sejam inseridas 
informações adicionais do teste pelo scanner ou pelo teclado numérico, 
cujo diagrama é mostrado a seguir, com a inserção da informação “Bloco: 
16” como exemplo – esta é a única etapa em que não é obrigatório 
introduzir algum dado. Tecle em confirmar para o teste seguir. (5ª tela) 

Apenas pelo scanner, na etapa de colocar o número da Ordem de Serviço, 
pode-se inserir, além desse número, a identificação do operador. Para 
isso, o código o código a ser lido deve ter a seguinte estrutura: 
01XXXXXXXXXXXXYYYYYYYY, onde 01 é fixo, X é o caractere referente à 
OS e Y é o caractere referente à identificação do operador. 
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Inicialmente, quando a entrada de pressão está despressurizada, aparece, 
na parte inferior da tela, a mensagem: Aguardando pressão. Ao 
pressurizar a entrada de pressão, a tela mostra a leitura desse valor, e o 
ponteiro preto move-se sobre a barra de pressão. Se o ponteiro estiver na 
região vermelha da barra, o ar injetado está com a pressão fora dos 
limites especificados do teste. (6ª tela) 

 

Contudo, se o ponteiro entra na região verde, a pressão está dentro da 
faixa aceita e, dessa forma, inicia-se a contagem de um tempo de 5 
segundos. Acabada a contagem, o equipamento envia um pop-up para 
que o usuário feche a válvula do Kit Conexões Principal. Nesse momento, 
gire a alavanca no sentido da seta off. A imagem acima mostra que a 
alavanca fica a 90° com o corpo da válvula. (7ª tela) 

Após isso, a mensagem na parte inferior da tela muda para Estabilizando, 
e o tempo dessa etapa começa a ser contado. (8ª tela) 
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Por fim, entra a etapa de medição por um determinado tempo, onde 
aparecem o valor de vazamento e duas setas indicativas, localizadas 
acima da barra Vazamento. (9ª tela) 

 

 

Se o teste for aprovado, ou seja, o ponteiro permanecer na região verde 
da barra de vazamentos durante a etapa de medição, surge uma tela 
verde com a mensagem de aprovado e com as informações de teste, e o 
MC-G4 emite um sinal sonoro (10ª tela). Pressionando o botão Repetir, o 
teste será refeito; mas, se pressionar a tecla Finalizar, irá aparecer o 
checklist de finalização e nessa fase o teste é concluído. (12ª tela) 

Se o ponteiro permanecer na região direita vermelha da barra de 
vazamentos durante a etapa de medição (aumento de pressão), uma tela 
vermelha com a mensagem Retestar será apresentada com as 
informações do teste, e o MC-G4 emitirá um sinal sonoro – 

provavelmente o sistema não estava estabilizado o suficiente (11ª tela). 
Se a tecla Repetir for pressionada, um novo teste será executado. 
Contudo, se a tecla Finalizar for pressionada, abrirá a tela do cheklist de 
finalização. (12ª tela) 

Porém, se o ponteiro permanecer na região esquerda vermelha da barra 
de vazamentos durante a etapa de medição (queda de pressão), uma tela 
vermelha de Reprovado será apresentada com as informações do teste, e 
o MC-G4 emitirá um sinal sonoro (11ª tela). Se o botão Repetir for 
pressionado, um novo teste será executado. Contudo, se o botão Finalizar 
for pressionado, abrirá a tela do cheklist de finalização. (12ª tela) 

O checklist, incorporado à rotina do equipamento, tem a finalidade de 
orientar o operador sobre suas tarefas.  

Para preencher com Não, toque uma zez no botão ao lado; 
para preencher com Sim, toque duas vezes. 

Após preencher todos os itens, os botões QRcode e Finalizar irão aparecer 
na parte inferior da tela. 
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Tocando no botão QRcode, será exibida na tela um código QR com as 
informações do teste. Tocando na área do código QR, ele irá sumir. (14ª 
Tela) 

Ao tocar no botão Finalizar, será apresentada uma janela dando a opção 
de imprimir o resultado do teste. (15ª tela) 

Caso opte por Sim, o MC-G4 irá imprimir uma etiqueta com os resultados 
e irá concluir o teste. Porém, se usuário optar por Não, o equipamento irá 
solicitar uma confirmação se ele quer realmente sair sem imprimir. 

 

8.3.4 Informações adicionais 

Observe que há duas setas nas extremidades da tela. Se as setas 
indicarem para baixo, significa que naquele momento está havendo 
queda de pressão. Se as setas indicarem para cima, significa que naquele 
momento está havendo um aumento de pressão. Se as setas indicarem 
para o centro da tela, significa que naquele momento a pressão está 
estabilizada. 

 

 

No canto esquerdo da tela de instrumentação, há uma 
indicação de temperatura ambiente em °C. Se a unidade 
estiver piscando significa que a taxa de variação da 
temperatura com o tempo está muito alta e nesse caso não é 
recomendado iniciar um teste. Para mais informações 

consulte a seção 8.6.8.7 – Compensação Térmica.  

Para sair ou interromper o teste, toque no botão vermelho X, 
localizado no canto esquerdo superior da tela de 
instrumentação. 

8.3.5 O botão reiniciar 

Quando um teste é concluído ou quando se sai da tela de teste, o número 
de ordem de serviço e o de identificação de usuário são mantidos, 
possibilitando que se realize novamente esse teste, sem precisar inserir 
tais números. 

O botão reiniciar faz com a tela inicial seja exibida e o 
número de ordem de serviço e o de identificação do 
usuário sejam excluídos. 

 

8.4 Imprimir o Resultado do Último Teste ou Reposicionar a 
Etiqueta 

Ao pressionar esse botão na tela principal, irá abrir um 
pop-up pedindo que o usuário escolha se quer 
reposicionar a etiqueta ou se quer que  seja impresso ou 
mostrado na tela (através de um código QR) o resultado 
do último teste de feito em qualquer uma das três 

categorias: Rede de Baixa, Rede de Alta ou Aparelhos de cocção. 

A opção Posicionar Etiqueta deve ser utilizada sempre que a etiqueta 
estiver fora de posição. Se o rolo de etiqueta foi substituído ou, por algum 
motivo, a tampa da impressora foi aberta, aperte o botão para que a 
etiqueta seja reposicionada automaticamente. 

Se desejar imprimir o último resultado de um teste feito em rede de 
baixa, rede de alta ou aparelho de cocção, ou, ainda, desejar visualizar um 
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código QR na tela contendo esse mesmo resultado, tecle a opção Último 
Resultado. 

 

 

Feito isso, aparecem as três opções de teste para o usuário escolher. 

 

Selecionada uma categoria de teste, é mostrada ao usuário a opção de 
imprimir os resultados ou de exibi-los na tela na forma de código QR. 

 

A exibição do código é mostrada a seguir. Tocando na área desse código, 
ele irá sumir. 
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Observação: se esse botão estiver na tela de um 
determinado tipo de teste, ele dará a opção apenas de 
imprimir ou mostrar, através do código QR, as últimas 
informações daquele teste. A função do posicionamento 
da etiqueta é mantida. 

 

8.5 Estrutura de dados as quais o código QR apresenta no final 
do teste 

Os dados lidos de um código QR de um determinado teste possuem a 
seguinte estrutura 61 caracteres: 

01PPPPPPPPPPUUUUUUUUUUTTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
DDMMAAAARRR 

Onde 01 é fixo; U é o caractere que compõe a unidade do teste; T, a 
unidade de tempo; N, o número de série; D, o dia da próxima calibração; 
M, o mês da próxima calibração; A, o ano da próxima calibração; R, o 
resultado do teste que pode ser SIM ou NÃO; P, o valor do resultado da 
pressão multiplicado por 1000. 

 

8.6 Diagnóstico MC-G4 

A função de Diagnóstico MC-G4 serve para realizar, de forma isolada, um 
teste de estanqueidade do circuito pneumático de baixa pressão do 
equipamento. O objetivo é garantir que tal circuito esteja em perfeitas 
condições para que posteriormente o equipamento possa realizar, com 
segurança, um teste de estanqueidade numa rede que utilize gás GLP ou 
GN. 

Consulte a seção 4.2.4-Esquema de Conexão para o Diagnóstico MC-G4 
para realizar a instalação dos acessórios no equipamento. 

Para iniciar o diagnóstico, toque no botão Rede baixa pressão, escolha no 
pop-up qualquer valor de pressão e, em seguida, pressione o botão 
Diagnóstico MC-G4. Independente do valor escolhido, a pressão de teste 
será de 3500 mmca. 

 

Em seguida, a tela de instrumentação é aberta. A sequência de 
funcionamento dela é o mesmo mostrado na seção 8.2.2. Normatizado – 
Rede de Baixa e Rede de Alta, na parte explicativa da 6ª à 9ª tela. 
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Se na etapa de medição o ponteiro permanecer na região verde da barra 
de vazamento, o teste será aprovado e a tela de aprovação (verde) será 
mostrada.  

Contudo, se na etapa de medição o ponteiro permanecer na região 
vermelha da parte esquerda da barra de vazamento, o teste será 
reprovado, e a tela de reprovação (vermelha) será mostrada; se na etapa 
de medição o ponteiro permanecer na região vermelha da parte direita 

da barra de vazamento, a tela de reteste (vermelha) será mostrada, 
indicando que a pressão subiu durante o teste – provavelmente a pressão 
não estava estabilizada. 

 

Na tela de aprovação, reprovação e reteste, é possível refazer o teste ou 
finalizá-lo, tocando, respectivamente, nos botões Repetir ou Finalizar. 

 

8.7 Configurações do Equipamento 

Ao tocar no botão Config, na parte inferior da tela 
principal, o sistema dá acesso a todas as 
configurações, acesso de informações dos testes, 

parâmetros do equipamento, certificado de calibração, etc.  
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8.7.1 Senhas de Acesso 

No menu Configuração, certas configurações e parâmetros são acessíveis 
por intermédio de senhas. 

A senha de administrador dá acesso total ao equipamento, enquanto a de 
usuário dá acesso limitado. 

Sempre que uma senha for requisitada, um teclado numérico irá surgir 
para que o operador possa inseri-la. 

 

Senha de administrador: 163847. 

Senha de usuário: 156784. 

8.7.2 Visualização e Coleta dos Logs 

Ao tocar no botão Log, a seguinte tela é mostrada. Os logs são registros 
armazenados na memória interna do equipamento sobre a inicialização 
do equipamento, sobrepressão sofrida pelos sensores, acesso a testes, 
utilização da impressora, entre outros. 

Para ver mais registros (caso houver), toque nas setas na parte inferior da 
tela. Caso queira transferir os logs para um pendrive, conecte-o na porta 
USB do equipamento e toque no botão Gravar dados para que eles sejam 
gravados num arquivo de nome Log.csv. Tal arquivo será criado dentro de 
uma pasta nomeada com o número de série do equipamento. 

 

 

8.7.3 Último Resultado 

Pressionar o botão Último Resultado da tela de configuração é 
equivalente a pressionar o botão com o mesmo nome da seção 7.3 - 
Imprimir o Resultado do Último Teste ou Reposicionar a Etiqueta.  
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8.7.4 Posicionar Etiqueta 

Pressionar o botão Posicionar Etiqueta da tela de configuração é 
equivalente a pressionar o botão com o mesmo nome da seção 7.3 - 
Imprimir o Resultado do Último Teste ou Reposicionar a Etiqueta. 

 

8.7.5 Coletar Todos os Relatórios 

Insira um pendrive e pressione o botão Coletar Todos os Relatórios para o 
MC-G4 salvar os relatórios na pasta criada com o número de série do 
equipamento. Serão salvos três arquivos com os seguintes nomes: 
Cocção.csv, RedeBaixa.csv e RedeAlta.csv. Necessita da senha de 
administrador para essa operação. 

 

8.7.6 Ver Relatório 

Para acessar as opções de relatório, pressione o botão Ver Relatório. Após 
essa ação, aparece um pop-up mostrando qual opção de relatório o 
usuário deseja ver.  Pode-se escolher Rede Alta, rede Baixa ou Aparelho 
de Cocção. Necessita minimamente da senha de usuário para essa 
operação. 

 

Aberto o relatório, observe que cada linha representa um teste realizado. 
As setas abaixo servem para mudar de tela e poder visualizar outros 
testes realizados, caso existam. A tela mostra apenas quatro informações 
dos testes: data, ordem de serviço (OS), pressão de teste com a unidade e 
resultado (aprovado ou reprovado). 
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Caso queira coletar o relatório que está sendo visualizado, insira um 
pendrive e toque no botão Gravar dados. Ao tocar nele, abre-se um pop-
up, solicitando que o usuário filtre, por data, qual parte do relatório ele 
quer receber: um dia, uma semana, um mês e tudo. 

 

Fazendo a escolha, imediatamente os dados, num formato de arquivo 
.csv, são transferidos para o pendrive, numa pasta nomeada com o 
número de série do equipamento. 

 

Nesse arquivo transferido, existem mais dados, além dos que aparecem 
na tela: identidade do teste (código único para cada teste), data, hora 
inicial, hora final, tipo do teste, OS, tipo de teste, informações adicionais, 
número do gasista (usuário), volume, pressão de teste e unidade, fuga e 
sua unidade, resultado (aprovado, reprovado, retestar e cancelado), 
pressão máxima, pressão mínima, pressão máxima absoluta, pressão 
mínima absoluta, temperatura inicial, temperatura final, realizado 
impressão (sim ou não) e o preenchimento do checklist (sim ou não). 

 

8.7.7 Limpar Banco de Dados 

Exclui, a partir do período escolhido pelo operador, os dados dos testes 
realizados pelo equipamento. Ao tocar nesse botão, as opções do período 
de exclusão são: excluir todos os dados, manter último ano, manter 
último mês ou manter última semana. Necessita da senha de 
administrador para essa operação. 
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8.7.8 Parâmetros técnicos 

Ao pressionar o botão Parâmetros Técnicos, é solicitado que o operador 
digite uma senha. 

A senha de usuário libera apenas duas opções nesse menu. 

 

Já a senha de administrador libera o menu completo. 

    

8.7.8.1 Ajuste de Data e Hora 

Para ajustar, toque no campo Ajustar data e hora. Assim, através de um 
teclado numérico, será requisitado que o operador digite estas 
informações, uma de cada vez, confirmando-as pela tecla Enter: dia, mês, 
ano, hora e minuto. Necessita da senha de administrador para essa 
operação. 

 

 

8.7.8.2 Tensão de Entrada 

Exibe o valor de tensão com a qual a fonte de alimentação externa está 
alimentando o MC-G4. Necessita da senha de administrador para essa 
opção ficar visível. 

 

8.7.8.3 Tensão da bateria 

Exibe o valor de tensão da bateria interna com a qual está alimentando o 
circuito do MC-G4. Necessita da senha de administrador para essa opção 
ficar visível. 
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8.7.8.4 Versão e Número de Série 

Ao pressionar o campo Versão e Número de série, surge uma janela 
mostrando essas informações: versão do boot loader, versão do 
firmware, número de série, modelo e código da placa (board). Necessita 
minimamente da senha de usuário para essa operação. 

 

8.7.8.5 Atualizar Versão de Software 

Caso necessite atualizar a versão de software, siga estes procedimentos: 

 Crie uma pasta no pendrive e a renomeie como TEX; 

 Cole nessa pasta o arquivo do firmware, o qual deve possuir a 
extensão .mc01 (Não renomeie o arquivo!); 

 Conecte a fonte no equipamento; 

 Insira o pendrive na porta USB; 

 Toque no campo Atualizar versão de software e aguarde a 
instalação; 

 Aguarde o equipamento ser reiniciado e retire o pendrive; 

 O equipamento está pronto para uso. 

 

8.7.8.6 Barometria 

Exibe o valor da pressão atmosférica local. Necessita minimamente da 
senha de usuário para essa opção ficar visível. 

 

8.7.8.7 Compensação Térmica (acesso TEX) 

Pela Lei Geral dos Gases, ao variar a temperatura de um sistema fechado, 
não expansivo, a pressão irá variar proporcionalmente à temperatura.  

Como os tempos de medições dos testes normatizados são relativamente 
elevados, há maior chance de a temperatura ambiente ter variações 
significativas, o que ocasiona alteração de pressão no teste de 
estanqueidade, prejudicando a sua qualidade. 

Contudo, o MC-G4 possui um recurso que pode atenuar esse efeito no 
teste, ou seja, permite desprezar parte do acréscimo ou decréscimo de 
pressão devido a efeitos térmicos. Tal recurso, que é habilitado de 
fábrica, recebe o nome de Compensação Térmica.  

 

A compensação térmica baseia-se na taxa de variação da temperatura 
ambiente com o tempo. O valor da temperatura ambiente é mostrado em 
tempo real na tela de instrumentação do equipamento, e o sensor que 
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faz sua leitura encontra-se no console do equipamento. Quanto menor 
for a taxa de variação de temperatura com o tempo, mais eficiente será a 
compensação térmica. 

Caso necessite desabilitar esse recurso, ou seja, queira que o 
equipamento apresente um valor vazamento real, não compensado, 
contate a TEX. 

  OBSERVAÇÃO: Não tocar no sensor de temperatura durante 
o teste, pois o equipamento pode apresentar um valor de 
vazamento incoerente ao final do teste. 

 

8.7.8.8 Bloquear Testes ao Expirar calibração 

Ativada essa opção, todos os testes são bloqueados e, ao tentar executar 
algum deles, o equipamento emite a mensagem na figura a seguir. 
Necessita da senha de administrador para essa operação. 

 

8.7.8.9 Gerar Alerta de Sensor Invertido 

Ativada essa opção, o MC-G4 avisa emitindo uma mensagem na tela e um 
sinal sonoro, quando o operador pressurizar a entrada incorreta durante 
um teste. Necessita da senha de administrador para essa operação. 

 

8.7.8.10 Executar e Restaurar Backup 

Para salvar todas as configurações do equipamento, dados dos testes, 
logs e ajustes dos sensores, insira um pendrive e toque no campo 
Executar Backup. Após ele ser concluído, uma mensagem de Backup 
Realizado com Sucesso irá aparecer. Toque na mensagem para que ela 
seja fechada. 

Uma pasta será criada no pendrive com o nome de BACKUP_G4MC-
XXXXXX, onde X é o caractere pertinente ao número de série do 
equipamento.  

Caso possua necessidade de recuperar as informações de algum backup, 
insira o pendrive na porta USB, mantendo toda a estrutura de arquivos 
intacta, e toque no campo Restaurar Backup. Feito isso, o equipamento 
irá pedir para que o usuário confirme a ação. Caso seja aceita, todas as 
informações serão transferidas para o equipamento, e ele será reiniciado. 
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 IMPORTANTE: nunca retire o pendrive da USB enquanto 
estiver executando ou restaurando o backup, pois pode haver 
perdas de dados. 

 IMPORTANTE: não altere a estrutura de arquivos do backup 
para que a restauração seja bem-sucedida. 

 

8.7.9 Calibração (acesso administrativo) 

Tocando no botão Calibração e inserindo a senha de administrador, será 
exibida a tela de Certificado dos sensores de pressão, onde se podem 
visualizar as informações dos ranges calibrados, a datas de calibração, a 
datas da próxima calibração e o número do certificado. Além disso, é 
possível realizar ajustes (apenas no zero dos sensores) e transferir o 
certificado TEX para um pendrive. Tocando no botão Pressão, é possível 
acessar informações e opções de ajustes do sensor de temperatura 
ambiente, que são similares às dos sensores de pressão. 

 

8.7.9.1 Descarregando o Certificado para Um Pendrive 

Se necessitar acessar o certificado de calibração, selecione a tela do 
certificado desejado (Pressão ou Temperatura), insira um pendrive na 
porta USB do equipamento e toque no botão PDF do Certificado. O 
documento será salvo dentro de uma pasta criada com o número de série 
do equipamento. 

 

8.7.9.2 Ajuste dos Sensores  

Toque no botão Ajustes da tela Certificado e, em seguida, escolha a tela 
de ajuste desejada tocando nas setas, na parte inferior da janela. 
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Quando o equipamento está despressurizado, o valor mostrado no 
campo pressão deve estar próximo de zero. Caso esteja divergente, 
mantendo as entradas de ar desconectadas, toque no botão Zerar e 
depois no botão Salvar. Se o valor no campo pressão não zerar, contate a 
assistência técnica da TEX.  

Caso o botão Zerar tenha sido pressionado e o botão Salvar não tenha 
sido tocado, é possível recuperar a condição anterior do sensor. Para isso, 
pressione o botão Recarregar. 

Esse processo não é indicado para o sensor de temperatura, já que é 
necessário deixar o sensor com uma temperatura estável de 0 °C. 

No nível de acesso administrativo não é possível alterar o fator de 
correção dos sensores nem os dados na tela de Certificado.  

IMPORTANTE: após pressionar o botão salvar, não é possível 
recuperar o fator e o zero da condição anterior. 

 

8.7.10 Calibração (acesso metrologista) 

Com esse nível de acesso é possível alterar o fator de correção dos 
sensores, inserir os certificados de calibração em PDF na memória do 
equipamento e alterar as informações na tela de Certificado. 

Contate a TEX para adquirir o treinamento de calibração e a chave de 
acesso para Metrologista. 

 

8.7.11 Download do Guia Rápido e do Manual do Usuário em 
PDF 

Para transferir o guia rápido ou o manual do equipamento para um 
pendrive, insira-o na porta USB, toque no botão Manual em PDF na tela 
de Configuração, e escolha a opção Guia rápido ou Completo no pop-up 
aberto. 
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9 - Resolvendo Problemas 

Descrevemos abaixo uma tabela contendo alguns problemas e suas 
possíveis causas e soluções. Esta tabela não elimina todas as 
possibilidades de problemas e suas causas, mas ajuda a resolver os mais 
corriqueiros. Todas as soluções devem ser experimentadas sem retirar o 
console do equipamento! 

 

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Equipamento não liga 

Bateria descarregada 

 

Alimentar o 
equipamento com a sua 

fonte de energia 
externa. 

Carregador danificado 

Conecte outro 
carregador homologado 

pela TEX. Caso não 
funcione, contate a TEX. 

Bateria não carrega 
Conexão Elétrica 

Verifique se o cabo de 
energia está bem 

conectado à fonte de 
alimentação e a rede 

elétrica. 

Verifique também se o 
cabo da fonte de 
alimentação está 

acoplado ao conector de 
energia do 

equipamento. 

Problemas no circuito da Se o indicador de carga 

bateria de bateria fica na cor 
vermelha piscando 

constantemente, envie 
para a Assistência 

Técnica da TEX. 

A pressão não para de 
cair 

Válvula do Módulo 
Conexões Principal 

Feche a válvula. 

Encaixe do módulo 
espigão 

Verifique se a vedação 
de silicone está bem 

encaixada na peça em 
teste. 

Vazamento nas 
conexões do 
equipamento 

Faça o teste de 
diagnóstico no 

equipamento. Se o teste 
for reprovado, contate a 

TEX. 

Não inicia o teste Pressão insuficiente 

Aumente a pressão da 
bomba externa ou 

pressione mais a Bomba 
Tipo Pera, até o valor da 

pressão nominal de 
teste. 

A pressão de teste não é 
atingida 

Válvula da Bomba Tipo 
Pera 

Verificar se a válvula 
está fechada. 

Especificação ou 
configuração da bomba 

externa 

Verificar se a bomba 
externa tem capacidade 

de fornecer a pressão 
necessária para o teste 
ou se ela está ajustada 

corretamente. 

A impressora não Etiqueta acabou Coloque um novo rolo 
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imprime na impressora 

Rolo colocado invertido 
Retire o rolo da 

impressora e corrija o 
posicionamento 

Dados não são 
transferidos para o 

pendrive 
Formatação 

Verifique se o pendrive 
está devidamente 
formatado com o 

sistema de arquivos 
FAT32 

Scanner não lê 

Qualidade do código 
Verifique se a impressão 

do código está legível. 

Scanner travado 

Verifique se o sinal 
luminoso vermelho está 
piscando. Desconecte-o 
e reconecte-o na USB. 

Substituir o scanner caso 
não funcione. 
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10 - Especificações Técnicas 

 

 

Alimentação 15 VDC/1,5 A 

Interface USB – para conectar pendrive e scanner 

Display (IHM) 4.7" Colorido 480x240 sensível ao toque 

Controle de acesso senha / TAG barcode 

Memória de registros 16 GB - Mais de 1milhão de dados 

Temperatura de 
operação 

+5 a +45 °C 

Bateria interna 7,2 V / 3800 mAh - autonomia mínima: 6h de uso 
contínuo 

Impressora tipo térmica, para etiquetas adesivas até 50 mm 

Faixas de pressão Sensor 1: 0,0~1000,0 mmca 

Sensor 2: 0,000~8,000 bar 

Sensor 3: 0~5000 mmca 

Exatidão pressão teste 0,25% da escala 

Unidades de 
vazamento 

mmca, mbar e cch 

Unidades de pressão mmca e bar 

Sensor de temperatura 5,00 a +45,00 °C (Calibração rastreável) 

Isolação ambiente IP65 (caixa fechada) 

Conexões engate rápido 

Fluido gases não corrosivos 

Material da caixa plástico ABS 

Dimensões 381x310x170mm 

Peso 4,4 Kg 

 

 

 

Acessórios 

 

03.01.90.050002 - Scanner 

 

03.02.90.010295 - Bomba Tipo Pera 

 

04.01.98.020001 - Kit Conexão com 
Rosca (½’’ BSPT) 

 

04.01.98.020003 - Kit Conexão 
Espigão 
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04.01.98.020004 - kit Conexão 
Bomba Externa 

 

03.02.90.010294 - Módulo Conexões 
principal 

 

01.03.98.010001 - Alça de Ombro 

 

03.06.90.010001 - Fonte de 
alimentação 

 

04.01.98.020002 - kit Ponteira de 
Vedação para Injetores 

 

02.03.04.010087 - Escova de Limpeza 

 

01.05.02.010001 - Rolo de Etiquetas 
Adesivas 80x50mm (200 etiquetas) 

 

02.03.03.010001 - Vedação silicone 
20 shore padrão 

 

02.03.03.010002 - Vedação silicone 
20 shore fenda 

 

02.03.03.010003 - Vedação silicone 
20 shore copo 

 

02.03.04.010091 - Ponteira 
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11 - Contatos TEX 

 

 

 

TEX Equipamentos Eletrônicos Ind. Com. Ltda. 

Av. Gutemberg José Cobucci, Galpão 1, 293 – Itupeva 

São Paulo – Brasil 

CEP: 13295-000 

Fone/Fax: (55-11) 4591-2825 

 

Suporte 24 Horas 

Para estar ao lado de nossos clientes a qualquer hora,  

a TEX disponibiliza um telefone para atendimento de Suporte Técnico 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. 

TEX 24 Horas – (55-11) 98598-2509 

 

www.tex.com.br 

service@tex.com.br – comercial@tex.com.br 

http://www.tex.com.br/
mailto:service@tex.com.br
mailto:comercial@tex.com.br

