
Delphi lança: 
Novo Compressor CS20078

Hoje em torno de
 fornecidos 

para o mercado original no Brasil são 

 90% dos 
compressores variáveis

peças produzidas pela Delphi.

PRODUTO ORIGINAL
DELPHI
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?Produto original.

?Projetado para maior eficiência, otimização do 
funcionamento em alta rotação, otimização do 
consumo de combustível e melhor dirigibilidade 
do veículo.

?Desenvolvido para trabalhar com baixos níveis 
de ruído e vibração, além de total controle da  
capacidade volumétrica. 

?Proporciona redução de peso e medida 
facilitando a instalação e aplicação.

?Permite até 11% de economia de combustível, 
possibilitando melhor aproveitamento de 
potência do motor para mover o veículo.

?Otimiza a estabilidade da temperatura no 
interior do veículo.

Conheça as características 
e vantagens do Compressor
Delphi

LANÇAMENTO

A Delphi lança este mês o Compressor original para 

atender  a aplicação Agile 1.4, da montadora 

Chevrolet. 
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A Delphi é líder na tecnologia de compressores 

variáveis, e por ser produto original são adotados e 

aprovados pelas principais montadoras do mundo, 

atendendo suas normas e especificações.

Foto Referência
Código 

Delphi
Montadora Modelo Litros Válvulas Combustível

Ano 

Inicial

Ano 

Final
Observações

CS20078 CHEVROLET Agile 1.4L 8V Flex 2009 2011 -

Tabela de aplicações



SOBRE A DELPHI
DICA TÉCNICA

DelphiInf   rma
Delphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi
DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi

DelphiDelphiDelphiDelphiDelphiDelphi

Fábrica da Delphi em Jaguariúna, SP

Delphi é uma 
das maiores 
indústrias de 
autopeças do 

mundo, e uma das 
líderes mundiais em 
tecnologia móvel, 

componentes e sistemas de transportes. 
Conta com 12.500 funcionários em 11 
fábricas na América do Sul, dentre elas, 
uma em Jaguariúna, SP, onde são 
produzidos componentes de climatização e 
arrefecimento originais de alta tecnologia e 
performance fornecidos para as maiores 
montadoras.

A Delphi é líder em diversos segmentos 
no mercado original e disponibiliza mais de 
cinco mil itens em produtos, equipamentos e 
também serviços no mercado de reposição 
independente na América do Sul, afirma 
Edson Brasil, Vice-Presidente da Delphi 
Soluções em Produtos e Serviços para 
América do Sul.

Buscando nos demais continentes novos 
produtos e soluções em serviços, a Delphi 
lança constantemente novos itens para 
integrar o portfólio das linhas de Injeção 
Eletrônica, Ignição, Climatização e 
Arrefecimento, que é composto por mais de 
5 mil itens.

Com um nível de cobertura de até 95% da 
frota circulante no Brasil, a Delphi oferece 
soluções completas com a qualidade e a 
segurança das peças originais.

Além disso, a Delphi fornece instruções 
de instalação e orientações sobre seus 
produtos e serviços. 

Para mais informações entre em contato 
com o Delphi Atende.

A
Tecnologia do
Compressor Variável

O compressor funciona quando a polia 

eletromagnética é acionada, transferindo a 

rotação do motor ao eixo do compressor, o que 

promove o movimento dos pistões                   
A modulação do deslocamento volumétrico
depende da pressão interna do corpo do 

compressor                 

• Menor pressão interna significa maior 

deslocamento e maior refrigeração;                                     
• Maior pressão interna significa menor 

deslocamento e menor refrigeração;                               
• A variação da pressão interna é gerenciada 

pela válvula de controle, conhecida como válvula 

torre, que através da leitura de pressão de sucção 

do compressor entende se a temperatura no 

evaporador está alta ou baixa;                       
• Alta temperatura (alta pressão) no evaporador 

significa que a temperatura do ar que passa pelo 

evaporador ainda está alta, exigindo refrigeração, 

portanto, há necessidade de aumento do 

deslocamento do compressor;                        
• Baixa temperatura (baixa pressão) no 

evaporador significa que a temperatura do ar que 

passa pelo evaporador está baixa, não requerendo 

o máximo deslocamento do compressor. Com 

isto, também protege o evaporador contra 

congelamento sem a necessidade de desligar a 

embreagem do compressor;                                    
•  A diminuição e o aumento do deslocamento 

do compressor são dados com a mudança de 

inclinação do prato giratório.                      
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DICA!
A Delphi recomenda durante a manutenção do 
sistema de climatização, a utilização de líquidos 
refrigerantes adequados que seguem as 
especificações técnicas do refrigerante R-134-a.

DELPHI
ATENDE

0800 0118135
delphi.atende@delphi.com
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