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Sensores de Temperatura...

Sou Mais Wahler...

Dica WAHLER:

Destaque...

Reclamação do Cliente: O carro não funcionava quando tentava ligá-lo logo após ter

sido desligado. 

Chegando a Oficina Lecar, os aplicadores checaram os supostos itens que poderiam

estar ocasionando este problema: bomba de combustível, bobina, cabo de vela, vela e

bicos injetores, mas nenhum destes componentes apresentou defeito.

Foi então que, após monitorar o sistema com o scaner, o proprietário da Oficina, 

Sr. Leandro, detectou que a informação que estava chegando ao módulo através do 

sensor de temperatura era de 40ºC.

Quando o sensor envia sinal ao módulo indicando que o motor do veículo está frio, 

O sensor com defeito foi substituído e o problema resolvido. 

Os Sensores de Temperatura do Sistema de Arrefecimento, são 

sensores de resistência variável em função da temperatura. 

Os Sensores de Temperatura são fundamentais para o bom 

funcionamento de todo o sistema!  

LANÇAMENTO 

Nesta fase inicial de lançamento, a Empresa 

conta com mais de 60 diferentes Sensores de 

Temperatura, sendo Indicadores de Painel 

(de ponteiro ou luz do painel), Injeção Eletrô-

nica, Dupla Função (indicadores de painel e 

injeção eletrônica) e Partida a Frio.

A IMPORTÂNCIA DOS SENSORES DE TEMPERATURA

Entre estes lançamentos estão os itens que 

atendem as maiores frotas como os veículos 

da linha Ford, Volkswagen, Fiat e GM, além 

de outras importantes Montadoras, que repre-

sentam um considerável percentual da frota 

brasileira.

A Wahler elaborou um ca-

tálogo exclusivo para os 

Sensores de Temperatura. 

As informações estão di-

 vididas por Montadoras, 

 aplicações e as imagens 

  dos produtos podem ser

 

  

 

Vale lembrar que, todos os produtos Wahler 

como as Válvulas Termostáticas, os Termoin-

terruptores e, agora, também os Sensores de 

Temperatura atendem às especificações das 

Montadoras, pois são fabricados de acordo 

com padrões internacionais e certificados pela

norma ISO TS 16949, o que garantem a sua 

qualidade!

A Oficina Mecânica LECAR situada em Piracicaba - SP nos relatou o caso a seguir:

 EU!

GINI AR LO
e

História de hoje: 

Problema em ligar o veículo quando o motor ainda estava quente.

 Aumento de consumo de combustível;

 Indicação errada no painel da temperatura real do motor;

 Motor acelerado (desregulado);

 Dificuldade de acionamento do motor.

 CONFIRA ALGUNS PROBLEMAS QUE O 

SENSOR DE TEMPERATURA PODE CAUSAR AO SEU VEÍCULO, 

CASO ESTEJA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO:
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encontradas abaixo da seção correspondente 

de cada Montadora, o que facilita a localização

o módulo envia sinal para os bicos injetarem mais combustível,

como neste caso o veículo já estava em uma temperatura nor-

mal de trabalho, estava recebendo excesso de combustível, o 

que “engazopava” o veículo, fazendo com que ele não ligasse.

Evite utilizar produtos de 2ª Linha, que não lhe dão seguran-

ça quanto ao seu funcionamento.

A Wahler agradece a participação da Oficina LECAR!

Nova Linha 

de Produtos 

WAHLER!

A Wahler começou a oferecer ao mercado em 

Março deste ano, uma nova linha de produtos:

Sensores de Temperatura, se tornando ainda 

mais completa para atender seus Clientes. 

 Lembre-se: Quando fizer algum reparo ou troca de qualquer peça do Sistema de 

 Arrefecimento, faça a sangria no sistema pois, caso haja formação de bolhas de ar, 

 as peças não funcionarão adequadamente, já que são fabricadas para trabalhar em 
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Sensores de Temperatura

Envie um e-mail para:

marketing@wahler.com.br 

e peça já o seu catálogo exclusivo de 

Sensores de Temperatura.

Edição Especial - Sensores de Temperatura

função da temperatura do líquido e não do ar.função da temperatura do líquido e não do ar.

Eles são responsáveis pela informação ao painel de instrumen-

tos, comando do eletroventilador e módulo de comando da 

injeção eletrônica, que utiliza esta informação para correção do

tempo de injeção e avanço de ignição.

e a conferência visual da peça.
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