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APRESENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Obrigado por adquirir um produto Tury, comentários, dúvidas, sugestões ou 
críticas encaminhem para o e-mail: suporte@tury.com.br, sua opinião é 
muito importante para nós.

Conheçam nossa linha de dispositivos eletrônicos para GNV em nosso 
site www.tury.com.br.

O Simulador de Sonda Lambda Inteligente T66 foi desenvolvido 
para efetuar a simulação do sinal do sensor de sonda lambda para 
qualquer tipo de ECU, inclusive as FLEX.

Esse sinal trabalha em um sistema tipo “closed loop”, e sua principal 
característica é manter o tempo das válvulas injetoras de combustível 
líquido dentro de seus parâmetros normais de funcionamento, de acordo 
com o combustível que estiver no tanque. Portanto é imprescindível 
a conexão do FIO ROSA para o correto funcionamento do sinal 
simulado.

Seu padrão de funcionamento enquanto estiver operando com 
combustível líquido é gravar um novo tempo de injeção padrão referente 
ao combustível que estiver no tanque, e quando estiver no GNV, enviar 
um sinal em tempo REAL para a ECU baseando-se nas diversas condições 
de funcionamento do motor.

Obs: Siga atentamente as dicas e recomendações deste manual.
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DICAS E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Instalar todos os componentes o mais distante possível da bobina 
de ignição e passar a fiação longe dos cabos de alta tensão.

Instalar em posição vertical e proteger todos os componentes 
de possíveis infiltrações de água.

Instalar em local arejado, distante das fontes de calor intenso. 
Por exemplo: radiador, coletor de escape, etc.

Realizar todas as conexões elétricas com solda, de forma 
segura e com isolação adequada.

Nunca abrir a caixa do simulador, principalmente se o motor 
estiver em funcionamento.

Nunca ligar o fio laranja na bobina de ignição, válvulas 
injetoras ou em outras fontes de tensão disponíveis no motor. 
Sempre ligar o fio laranja no +12V após a chave de ignição 
(linha 15).

Sempre ligar o fio vermelho e o fio preto na bateria, e de 
preferência utilize os terminais olhais do kit de instalação para 

uma boa conexão.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

LARANJA

Chave de ignição

+12V após chave de ignição 
(Dentro do painel)

AZUL

Largura: 69 mm

C
om

pr
im

en
to

: 
6
8
 m

m Ø Furo de fixação: 5,7 mm

A
ltu

ra
: 

3
3
 m

m

AZUL

PRETO

LILÁS

MARROM

CINZA

AMARELO

ROSA

LARANJA

VERMELHO

Módulo de ignição
com bobina de 

ignição incorporada

MARROM

Bobina de 
ignição
simples

Tacômetro

Micro comutadora
PRETO

VERMELHO

Bateria

Terra / Pólo 
negativo

Pólo positivo

ROSA

Sinal pulsante

+12 Volts

Válvula
 injetora

CINZA

Sonda
lambda

LILÁS

Em caso de acelerador 
eletrônico, conectar o fio 

amarelo no sinal do pedal 
do acelerador.

AMARELO

    Sensor TPS
(Borboleta do 
acelerador)

Utilizar o
terminal

olhal.
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PROCEDIMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

O Simulador de Sonda T66 possui uma única programação para ser executada, a 
gravação dos parâmetros do TPS e RPM de marcha lenta do veículo. Para efetuar essa 
programação, siga os procedimentos descritos abaixo:

1) Ligue o motor no combustível líquido e aguarde a rotação do motor 
estabilizar no seu valor original de marcha lenta.

2) Pressione o botão de programação para efetuar a gravação dos 
parâmetros do TPS e RPM de marcha lenta.

3) Aguarde os 3 LED’s acenderem e depois apagarem indicando o fim da 
programação.

4) Antes de comutar para o GNV, mantenha o motor na marcha lenta até 
os 3 LED’s piscarem, indicando a gravação dos parâmetros de injeção do 
combustível líquido.

Obs: É obrigatória a execução desta programação para um bom 
funcionamento do sistema.

O Simulador de Sonda T66 tem um padrão de funcionamento que grava os 
parâmetros de injeção do combustível líquido e sinaliza piscando os 3 LED’s 
simultaneamente na primeira vez que essa condição de gravação ocorrer 
automaticamente.

Dicas importantes:

Sempre que houver um novo abastecimento de combustível líquido, antes 
de comutar para o GNV, percorra pelo menos 15 a 20 km no combustível 
líquido para a injeção eletrônica se adaptar ao novo combustível e pare 
pelo menos uma única vez na marcha lenta para o T66 também efetuar 
a gravação do novo combustível.

Em alguns casos, após percorrer um percurso longo no GNV, antes 
de desligar o motor, retorne para o combustível líquido para evitar 
eventuais problemas de partida a frio.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo: 15mA
Tensão de alimentação: 10V – 14,8V
Dimensões da caixa:  Altura: 33 mm / Largura: 69 mm  
Comprimento: 68 mm  / Ø Furo de fixação: 5,7 mm

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido por 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
instalação. O produto defeituoso deverá ser enviado para a Tury do Brasil, 
acompanhado por este termo de garantia, devidamente preenchido e 
pela Nota Fiscal de aquisição do mesmo. Esta garantia não cobre defeitos 
causados por acidentes, falhas de instalação, uso indevido do produto, 
agentes químicos ou ação dos elementos naturais e limita-se à reposição 
do mesmo, no todo ou em parte, estando o fabricante isento de qualquer 
responsabilidade quanto às consequências causadas pelo mau uso do 
produto. Esta garantia perderá sua validade por qualquer violação do 
produto ou reparo no mesmo, efetuado por pessoas não autorizadas. 

Para qualquer informação adicional, ligue para (11) 4127-3027 ou 
acesse nosso site: www.tury.com.br.

Revendedor: _________________ Data da Compra:_____________ N.F.:___________

Tury do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
 Av. Dr. José Fornari, 1264 – CNPJ: 62.706.981/0001-44

São Bernardo do Campo – SP - Brasil

Quaisquer dúvidas ou comentários técnicos 
contatem nosso Suporte Técnico através do 
Tel.: (11) 4127-3027 ou suporte@tury.com.br.

Tury do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Av. Dr. José Fornari, 1264 - CEP 09790-400
Vl. Ferrazópolis - CNPJ: 62.706.981/0001-44

São Bernardo do Campo - SP - Brasil

www.tury.com.br
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