
NOVO!!
YDT 840 - Kit de 
Diagnóstico de 
Alta Pressão.

Para uso em qualquer tipo de 
veículo ou tecnologia de injecção de 
combustível a Gasolina ou Diesel.

Delphi apresenta um novo conjunto de diagnóstico para os sistemas de Alta Pressão, que 
está especificamente dedicado aos especialistas de Diagnóstico Diesel e oficinas, permitin-
do colocá-los num nível mais alta de especialização de diagnóstico. 

O que faz.

O HD3000 é um kit completo de ferramentas para o diagnóstico hidráulico que permite uma 
análise profunda de problemas com a alta pressão em qualquer tecnologia de Equipamento 
de Injecção de Combustível de qualquer veículo moderno. É compatível com tecnologias 
Diesel & GDI e abrange veículos ligeiros, comerciais e pesados. 

O kit é constituído pelos dispositivos principais mecânicos e eléctricos capazes de confirmar 
a falha na alta pressão. Através da medição do sistema de pressão nos modos Estático 
e Dinâmico, as falhas com o desvio da pressão do injector e caudal de retorno excessivo 
podem ser determinadas. Em adição, as falhas dentro da bomba, o sensor de pressão, ou a 
válvula de alta pressão podem também ser detectadas.  

O equipamento é capaz de testar os sistemas através do ajuste e controlo preciso das 
pressões até 3000bar. É  acompanhado com um dispositivo de limpeza com o objectivo 
de remover qualquer lacagem nas válvulas de admissão das Bombas de Alta Pressão para 
colocar as mesmas na sua especificação original 

Devido à sua elevada flexibilidade, o Delphi HD3000 incorpora várias ferramentas numa 
só, permitindo ao técnico ajustar com segurança qualquer condição de teste no motor e 
consequentemente detectar avarias onde mais nenhuma ferramenta no mercado consegue 
ver. A sua única combinação de funções de teste permite o ajuste do motor em condições 
limite de funcionamento para analisar em profundidade a performance do Sistema de 
Injecção de Combustível. 
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Funções e Vantagens.

 Capacidade de efectuar rotinas de teste dedicados num número de componentes 
principais no Equipamento de Injecção de Combustível, podendo o Técnico verificar o 
funcionamento do sistema de Common Rail através do controlo dos actuadores tais 
como a IMV ou a HPV e pode no final limpar todos os tipos da IMV da Delphi – tudo isto 
com apenas uma ferramenta e oito rotinas de teste simples. 

Testes Funcionais.

 Os testes simples e funcionais incluem:

  Teste da capacidade da bomba durante o arranque – verifica a habilidade da bomba 
criar pressão durante o arranque. 

  Rotina de teste da capacidade para Aplicações Delphi – para este teste, é necessário 
o uso adicional de um equipamento de diagnóstico OBD para verificar se o veículo 
possui uma rotina de “verificação da capacidade da bomba” no software de 
diagnóstico. Criando uma fuga no sistema de injecção para uma dada pressão, 
este modo permite verificar a capacidade da bomba para gerar a pressão e caudal 
necessária usando a rotina de diagnóstico.

  Teste da capacidade da bomba sem a rotina para Todas as Marcas – este modo é para 
as aplicações Delphi e para Todas as Marcas sem uma rotina pré-definida na ECU do 
motor. Este teste pode testar a capacidade das bombas de gerar pressão ao ralenti 
através do controlo manual dos actuadores do veículo.

  Caudal de retorno do injector sob carga ao ralenti – para verificar o funcionamento dos 
injectores sob carga (exigência da capacidade da bomba) ao ralenti.

  Teste de fugas HPV – permite que o funcionamento da HPV seja testado através do 
controlo manual.

  Limpeza da IMV – este procedimento simples irá permitir a remoção de quaisquer 
indícios de lacagem da IMV. A adição do liquido solvente (número peça 9001-908) 
irá ser necessário para esta função conjuntamente com o conjunto de limpeza IMV, 
YDT846, fornecido no kit. 

Testes Adicionais.

   Sistemas de Pesados Delphi – capaz de medir o pico de pressão durante o arranque 
dos sistemas F2E, e a pressão no arranque e no funcionamento nos sistemas EUP

  Sistemas Common Rail de Pesados – capaz de efectuar os mesmos testes dos 
ligeiros até 3000bar

  Sistemas GDI – com os adaptadores específicos GDI fornecidos no kit, possui a 
capacidade de medir a pressão natural de arranque

  Como o HD3000 vem incorporado com um sensor de pressão, pode também usá-lo 
para verificar qualquer desvio das características eléctricas do sensor de pressão 
instalado na régua de combustível do motor. Os valores podem ser comparados 
directamente com aqueles medidos pelo sensor de pressão HD3000 quando está 
ligado ao sistema de alta pressão
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