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Kit de sangrar | Purga Diesel  - Circuito de baixa pressão

Advertência: não tente utilizar este kit em circuitos de alta pressão

A Tool Connection não pode ser responsabilizada por quaisquer danos no veículo ou 
lesões no pessoal durante a utilização deste kit.

Os motores diesel modernos têm de produzir até 2000+ bar de pressão do combustível para 
funcionarem de modo eficiente. Qualquer ar no sistema de abastecimento de combustível afectará o 
funcionamento do motor.

Quando o sistema de combustível for sujeito a assistência e se instalar um filtro de combustível novo, 
entrará ar para o sistema. A maioria dos sistemas modernos têm purga autónoma ou integram uma 
bomba manual permanente no veículo, porém, muitos podem demorar algum tempo a purgar todo o 
ar do sistema.

Existem dois tipos básicos de abastecimento de combustível que são aplicados nos motores diesel 
modernos:
•  Alimentação por pressão – utiliza uma bomba eléctrica instalada no depósito para impelir o 

combustível até à bomba de alta pressão.
•  Alimentação por vácuo – utiliza uma bomba de elevação accionada por motor para produzir um 

vácuo que impele o combustível até à bomba de alta pressão.

Este kit foi desenvolvido para permitir aos utilizadores ligarem todos os sistemas de combustível 
diesel possíveis utilizando o acoplamento conector do tipo correcto.

Instruções

1. Identifique o melhor local para ligar ao circuito de combustível de baixa pressão do veículo. Nota: 
para sangrar/purgar o sistema depois após substituição do filtro, a Laser recomenda a ligação ao 
sistema antes do invólucro do filtro de combustível.

2. Seleccione o para de tubos adequado para ligar ao sistema.
3. No caso da PSA (Citroen/Peugeot), sistemas que utilizam apenas ligações de 10 mm, é necessário o 

tubo macho duplo de 10 mm para converter uma ligação em macho.
4. Todos os pares de tubos estão equipados com uma extremidade PSA macho de 10 mm de modo a 

permitir ligações à unidade de bomba fornecida.
5.  Certifique-se de que a direcção do caudal no veículo corresponde ao da unidade da bomba.
6. Desaperte a porca sextavada de 19 mm da válvula de purga o suficiente para permitir que o botão 

da válvula se mova para cima e para baixo cerca de 2 mm.
7. Comprima o fole da bomba com uma mão e mantenha.
8. Prima o botão da válvula de purga de modo a que a válvula de purga feche e depois liberte o fole da 

bomba
9. Repita o processo acima até o combustível encher o fole*.
10. Assim que vir combustível a sair da bomba, feche completamente a válvula de purga apertando a 

porca sextavada de 19 mm (certifique-se de que o botão fica centrado na válvula).
11. Certificando-se de que o parafuso de purga do filtro do veículo** está aberto ou que os tubos de 

retorno de ar** estão desligados, continue a bombear até ver combustível a sair pelo parafuso de 
purga ou sistema de retorno de ar.

12. Continue a bombear combustível até visualizar combustível sólido limpo nos tubos de saída do filtro 
de combustível. 

13. Se tiver dificuldade para fazer o combustível subir pela bomba ou se detectar fugas de combustível 
na bomba*** veja as “Sugestões úteis” abaixo.

Sugestões úteis: 
* Devido ao “efeito de mola” de qualquer ar no sistema diesel antes da válvula de purga, é fundamental 
que, à medida que a bomba é premida, a válvula de purga seja aberta (botão solto) e, quando a bomba 
for libertada, a válvula de purga seja fechada (botão premido) até a bomba de purga ser totalmente 
ferrada com combustível e todo o ar removido do lado de alimentação da bomba, e então a válvula 
poderá ser fechada. Se continuar a não ser possível purgar a bomba, experimente deitar uma pequena 
quantidade de combustível diesel na bomba para lubrificar as válvulas internas e melhorar a selagem.
**  Alguns sistemas de combustível diesel têm um parafuso de purga instalado na parte de cima 
do filtro de combustível, o qual deve ser aberto para facilitar o processo de purga. Outros filtros de 
combustível diesel podem ser instalados com tubos de retorno de ar/combustível sem parafuso de purga 
instalado; estes tubos devem ser desligados para facilitar o processo de purga do filtro.
*** Fuga do fole da bomba – pode ser provocada por uma das seguintes causas
- Formação de pressão excessiva no sistema devido à válvula de purga ou aos tubos de retorno de ar/
combustível não terem sido removidos. Remova o parafuso de purga/tubos de retorno de purga de ar.
- O fole da bomba está frio, pelo que endureceu; segure o fole na palma da mão sem luva durante 
alguns minutos para o aquecer de modo a que recupere a completa flexibilidade.
- Fole da bomba partido ou fendido; substitua a bomba. Disponível no seu fornecedor Laser; 
Referência 3813

NB – Quaisquer furos do lado de sucção/alimentação do sistema resultarão na aspiração de ar. Tal 
é particularmente verdadeiro nos sistemas de combustível diesel devido ao peso e à viscosidade 
do combustível diesel em comparação com outros combustíveis, como a gasolina, p. ex.

Cuidado a ter: para preservar a integridade do vedante nas ligações, espalhe uma pequena quantidade 
de líquido de lavagem nas partes de ligação.Aplicações

Este kit dispõe de ligações que permitem a instalação na maioria dos tipos de ligações que integram 
os veículos diesel da actualidade. Existem no total seis tipos de ligações diferentes incluídas no kit e 
abrangem Ford, PSA, GM, Fiat, Rover, Land Rover, Renault e Mercedes.
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