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DISCOVERY G4 - INSTALAÇÃO
PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO DISCOVERY G4
O analisador de gases DISCOVERY G4 determina o volume percentual de CO, CO2, HC, O2 E NOx (opcional) contidos nos gases emitidos pelo
veículo. Os gases são captados no duto de descarga do veículo através da sonda. Separados da água por meio de filtros, são em seguida
dirigidos ao banco de medição infravermelho. Os gases H2, N2 e O2, por causa de sua composição, não absorvem os raios infravermelhos
emitidos. Já os gases CO, CO2 e HC, absorvem os raios infravermelhos em comprimentos de ondas específicos. O Discovery G4 possui um
sensor químico capaz de obter o percentual de Oxigênio (O2). Para a medição de NOx utiliza-se outro sensor químico (opcional).
HARDWARE
01 - Sensor de O2 (Oxigênio)
02 - Filtro de Papel
03 - Filtro Coalescente
04 - Entrada Gás de Calibração
05 - Filtro Coalescente
06 - Entrada de Ar para Autozero
07 - Alimentação Rede Elétrica (AC)
08 - Entrada de Ar comprimido
09 - Entrada mangueira da Sonda Coletora de Gases
10 - Conector da Pinça Indutiva
11 - Conector do Sensor de Temperatura
12 - Interface de comunicação serial RS 232
13 - Dreno
14 - Chave liga/ desliga
15 - Sinalizador de equipamento alimentado
Acessórios Básicos: Sonda Coletora de Gases do Escapamento, Mangueira da Sonda, Sensor de
temperatura, Pinça Indutiva, Desacoplador Óptico RPM, Cabo de comunicação com o PC, Cabo de alimentação
AC (Rede Elétrica).
Acessórios Opcionais: Captador Rotação MGT via Bateria e Kit para Análise em Motocicletas (foto ao lado).
CONEXÃO ACESSÓRIOS

Nunca utilize qualquer tipo de óleo lubrificante com a intenção de facilitar a conexão das mangueiras do DG4.
A sonda deve ser introduzida no escapamento do veiculo até a
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Não mantenha a sonda no escapamento do veículo após as leituras.
Procure mantê-la em local limpo arejado
PRINCIPAIS ROTINAS E MENSAGENS
Aquecimento: É o tempo necessário para que o banco de medições atinja a temperatura ideal para iniciar as medições. Dura em média 3 minutos
desde o momento que o analisador é ligado na rede elétrica, enquanto o analisador não for desligado, o banco de medições permanecerá
aquecido. Rotina Automática do programa.
AutoZero: que consiste em medir o ar atmosférico através do filtro de carvão ativado, com isso o analisador gera referências para o seu
funcionamento. Rotina Automática do programa, também pode ser acessada manualmente.
Software: Funções do Equipamento / Funciones del Equipo / Equipments Functions

Estanqueidade: teste para verificar se o circuito do analisador não possui vazamentos. Tampe a ponta da sonda com a tampa vermelha que
acompanha do analisador DG4, conforme figura ao lado.
Software: Funções do Equipamento / Funciones del Equipo / Equipments Functions

Baixo Fluxo: mensagem indica diminuição do fluxo de gases que seguem para o banco de medições. Verifique possível obstrução: sonda,
mangueira da sonda, filtros ou válvula de dreno.
Verifica HC: o analisador DG4 verifica a presença de HC residual em seu circuito de medições. Caso necessário proceda com um Autozero
manual. A utilização de purga automática com ar comprimido elimina a maior parte do HC residual.
Condensação: mensagem apresentada quando é identificada possível condensação no interior do banco de medições infravermelho.
Imprecisão: mediante esta mensagem, ligue e desligue o analisador. Caso a mensagem persista, consulte a Assistência Técnica Autorizada.
Erro: mediante esta mensagem, ligue e desligue o analisador. Caso a mensagem persista, consulte a Assistência Técnica Autorizada.
LOCAL DE INSTALAÇÃO – RECOMENDAÇÃO: Mantenha o equipamento em local arejado (gabinete ou rack
aberto). Altura de Instalação: 0,8 a 1,0m em relação ao chão. Posicionamento da Mangueira do dreno: sempre
esticada.
LEITURA DE RPM
Pinça Indutiva: Instalar no cabo de vela do primeiro cilindro. A seta da pinça deve estar em direção à vela.
Observe a chave seletora que define a sensibilidade da pinça. A leitura de RPM via pinça indutiva em sistemas de
ignição estática (DIS) pode sofrer variações. Não instale a pinça indutiva (sensor RPM) em um cabo de vela
não resistivo!
Ripple Alternador (Bateria) - MGT 2035: O MGT 2035 deve ser ligado à bateria do veículo. A pinça indutiva que
permanece conectada ao DG4, deve ser conectada na alça de saída de sinal do captador para transmissão da RPM ao analisador DG4.

PURGA AUTOMÁTICA COM AR COMPRIMIDO
Para descontaminação da mangueira da sonda coletora de gases, seja de HC residual ou
água, conecte na posição 08 do DG4 (entrada superior da válvula de dreno) um ponto de
ar comprimido com 02 bar de pressão, conforme o indicado na figura ao lado.
Este procedimento aumentará a vida útil dos filtros e do analisador de
gases!
Software: Funções do Equipamento / Funciones del Equipo / Equipment Functions
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA
Filtros: responsáveis por reter partículas e separar a água dos gases que seguem para o banco de
medições. A substuição dos elementos filtrantes é simples e vital para o bom funcionamento do seu
analisador. Filtros obstruídos podem gerar a condição de baixo fluxo. Filtros contaminados com HC
residual impossibilitam que o valor de HC chegue próximo a 0 ppm para iniciar a leitura. O DG4 utiliza
01 filtro de nylon ou papel na mangueira da sonda e 02 filtros coalescentes e 01 de papel em sua parte
traseira.
Verifique de forma periódica!
Sensor de Oxigênio: trata-se de um sensor eletro-químico. Depois de instalado no analisador, mesmo sem uso, já
está em reação com o ar atmosférico. Seu prazo de validade é ao redor de 18 meses. O programa exibe uma
mensagem para sensor de oxigênio defeituoso.
Mangueira da Sonda: pode-se utilizar mangueira específica para gases de exaustão ou em PU (poliuretano).
Medidas: 8m de comprimento e 7mm de diâmetro interno.
Mangueiras interligação dos Filtros: quando contaminadas com
mangueira de silicone com diâmetro externo de 8mm e interno de
do dreno possui diâmetro externo 10mm e 6mm interno.

HC residual, utilize
4mm. A mangueira

Calibração: De acordo com a frequência de utilização ou legislação local, o analisador DG4
ao procedimento de calibração através de garrafas com gás padrão. Procure o distribuidor ou a
autorizada para a realização do serviço de calibração.

deverá ser submetido
Assistência Técnica

O Analisador de Gases Discovery G4 já sai de fábrica calibrado e com selo de aferição do Inmetro
(Instituto de Metrologia do Brasil). As aferições periódicas devem ser realizadas de acordo com as
legislações locais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Tensão de Alimentação AC (Rede Elétrica): 110V-130V ou 200V-230V
- Frequência: 50Hz até 60Hz
- Limites de RPM: 0 até 9999
- Limites do Termômetro: 0ºC até 110ºC
- Temperatura de Funcionamento: -12ºC até 48ºC
- Temperatura de Armazenamento: -50ºC até 70ºC
- Tempo de Aquecimento: ± 3min
- Tempo de Resposta: T9 0 = 3,5s
- Teste de Estanqueidade: Automático
- Controle de Fluxo: Interno
- Zeramento: Automático
- Porta Serial: RS232
- Potência: 60W
- Umidade Relativa: até 90%
- Pressão Atmosférica: 750mbar – 1100mbar (1000mbar nominal)
- Fluxo de Trabalho: Mínimo: 2,9 L/min Nominal: 4,0 L/min
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INTRUÇÕES DE SEGURANÇA, TERMO DE GARANTIA, consulte o manual de operações.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONSULTE O DISTRIBUIDOR LOCAL.

SOFTWARE
Instalação: Baixe o programa para o Analisador de Gases Discovery G4 no site: www.alfatest.com.br através da opção:
DOWNLOADS. Após baixar o programa, execute-o com um clique duplo e siga as instruções do instalador.
Requisitos Mínimos para Instalação: Sistema Operacional: Windows 07 ou Windows XP. 01 porta serial disponível.
Para porta USB utilizar conversor USB – Serial.
A instalação do programa cria o ícone ao lado na área de trabalho do PC:
Ao abrir os programas pela primeira vez é
obrigatória a escolha do idioma e da norma de
emissões específica para o país ou cidade. Na
seqüência daremos mais informações.

Na barra inferior da primeira tela do programa
temos as opções abaixo:
Permite iniciar as leituras e testes oferecidos pelo
Analisador.

Permite acessar as funções de AutoZero, Purga,
Instala Sensor O2 e Estanqueidade.

Permite localizar e consultar
resultados dos testes oficiais
realizados.
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Permite configurar: idioma, norma, dados da oficina,
dados do equipamento e software.

Na seqüência deste Guia
Rápido focaremos na utilização do Modo Contínuo.
O modo de teste oficial requer do usuário o conhecimento da normativa do país ou cidade, porém as telas foram
desenvolvidas para facilitar ao máximo a navegação.
Na tela inicial do programa temos na opção Configurações as seguintes opções:
Seleção Idioma: Ao abrir o programa pela primeira
um idioma. Selecione o idioma e clique em OK.

vez, é necessário escolher

Seleção Norma Oficial: Após selecionar o idioma,
o programa segue para a escolha de uma norma
(procedimento específico para determinado país
ou cidade) para a realização do Teste Oficial de
Emissões. Seleciona a norma e clique em OK.

Caso nenhuma norma seja selecionada, o
programa exibirá a mensagem ao lado. Ainda que a norma do seu
país ou cidade não esteja disponível, selecione uma das
disponíveis para habilitar o funcionamento do software. A seleção
de uma norma está relacionada do uso do modo de Teste Oficial,
não interfere nos modos de Teste Contínuo Simples ou Completo.
Dentro da opção Configurações teremos também as seguintes opções:
Personalização Dados da Oficina: Clique em
Oficina, preencha os campos disponíveis e
selecione uma figura (basta clicar no campo
Logotipo), clique em OK para finalizar. Estes
dados serão impressos nos relatórios oferecidos
pelo programa.

Personalização Dados Equipamento e Habilitar
Sensor NOx: Clique em Equipamento, preencha
os campos disponíveis. Estes dados serão
impressos nos relatórios oferecidos pelo
programa.

Através do botão NOx temos como habilitar ou desabilitar o display com a
leitura do gás NOx (Óxidos de Nitrogênio).
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Habilitar Teclado Virtual: quando o programa for utilizado via Tablet, habilite o
teclado virtual através da opção Configurações - Software.
Na
tela
Configurações
também
encontramos a opção Backup Manual.
Toda vez que fechamos o programa também temos a opção de realizar o backup.
Ao clicar no botão Iniciar Teste,
devemos escolher entre as opções
exibidas na imagem ao lado.

Atenção: O Analisador de Gases possui algumas rotinas automáticas: aquecimento, autozero e teste de
estanqueidade. Favor, seguir o passo a passo indicado no software.

No modo contínuo Completo temos que informar o tipo de veículo, combustível, ano
de fabricação, quantidade de saídas de escapamento e os outros dados: placa,
proprietário, fabricante e modelo.
A tela de leitura dos gases exibirá todas as leituras disponíveis no Analisador: Valores Lidos: RPM, Temperatura, HC
(Hidrocarbonetos), CO (Monóxido de Carbono), CO2 (Dióxido de Carbono) e O2 (Oxigênio). Valores Calculados: HC
corr. (Hidrocarbonetos corrigido), CO corr. (Monóxido de Carbono corrigido), Diluição, Fator Diluição, Lambda e
Relação Ar/Comb. Neste modo de leitura, os valores exibidos na tela serão comparados de maneira automática com
os limites máximos estabelecidos pela norma para teste oficial escolhida.

(Hidrocarbonetos),
Carbono) e O2 (Oxigênio).

CO

No modo Contínuo Simples o programa segue
direto para a tela de leitura, com as seguintes
opções:
RPM,
Temperatura,
HC
(Monóxido de Carbono), CO2 (Dióxido de

No modo Teste Oficial a seqüência de teste é determinada pela Normativa do País ou
Cidade.

Nas telas abaixo temos a seqüência de informações solicitadas pelo programa ao entrar no modo CONTÍNUO
COMPLETO.
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Vamos utilizar a tela do Teste Contínuo Completo para exibir
recursos do programa.

os

                  Permite iniciar a leitura.                                        Permite parar a leitura.
                  Permite Desabilitar a leitura de RPM.                 Permite Desabilitar a leitura de Temperatura.
Permite acessar as seguintes funções: Autozero, Purga, Estanqueidade e Instala Sensor O2.
Permite escolher quais leituras serão exibidas na tela.
Os valores disponíveis na parte inferior indicam os limites máximos ou mínimos
para a determinada leitura, e são determinados pela norma selecionada pelo
usuário na opção Configurações – Norma.
É possível alternar a exibição de uma leitura para o
modo gráfico com um simples clique no valor lido.
Para voltar, basta clicar sobre o gráfico.

Ao clicar sobre o nome do parâmetro, a leitura será disponibilizada em modo
ampliado. Para voltar ao modo de exibição
normal basta clicar novamente sobre o
nome do parâmetro.

Permite
gerar
ou
Os testes realizados no modo de
ou Completo não são armazenados

relatórios para impressão
geração de arquivo PDF.
leitura Contínuo Simples
pelo software.
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Para retornar a tela inicial clique em Fechar.
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