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IGNIFLEX
SISTEMA DIGITAL DE IGNIÇÃO ESTÁTICO AUTOMOTIVO
Este sistema foi desenvolvido para substituir as funções do distribuidor de ignição convencional
com 03 (três) platinados.
O sistema possui a função de geração, distribuição e controle da centelha, responsável pela
queima da mistura de combustível nos motores álcool, gasolina, GNV e GLP.

Conheça todas as vantagens do Sistema IGNIFLEX comparado ao sistema convencional:


Você receberá um kit completo para adaptação (módulo, cabos de vela, sensor de
rotação, roda fônica e todos os reparos necessários);



Não existe desgaste: elimina platinado, avanços, desgastes mecânicos e etc.;



Dispensa regulagens periódicas;



Curva de avanço programada eletronicamente;



Controle totalmente digital, resultando em precisão de funcionamento;



Potência da centelha (faísca) maior do que o sistema convencional;



Excelente custo e beneficio: este sistema dispensa manutenção.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
A IGNIFLEX funciona baseada nos sistemas de ignição dos veículos injetados sem distribuidor.
A partir de uma roda fônica em movimento e um sensor de rotação fixo, instalado na
extremidade do virabrequim, é gerado um sinal de tensão e enviado ao modulo de ignição
IGNIFLEX. Este sinal é utilizado para acionamento das bobinas, chaveando-a em sincronia
com o PMS de cada cilindro.
Este tipo de funcionamento caracteriza a IGNIFLEX um sistema de ignição estático
dispensando utilização do distribuidor convencional.
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CONDIÇÕES MINIMAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA ELÉTRICO ANTES DE INSTALAR O
SISTEMA IGNIÇÃO ELETRÔNICA IGNIFLEX:
1) Sistema elétrico 12 Volts;
2) Gerador tipo Alternador:
- DINAMO: deverá ser substituído por um alternador;
- ALTERNADOR COM REGULADOR DE TENSÃO MECANICO: substituir o regulador
mecânico por regulador eletrônico de tensão (não incluso no kit) e instalar o condensador
(incluso no kit) no borne B+ positivo do alternador.
-ALTERNADOR COM REGULADOR ELETRÔNICO: instalar o condensador no borne B+
positivo do alternador.
Veja na imagem a diferença entre regulador mecânico e eletrônico:

3) Revisar o circuito elétrico negativo/aterramento entre bateria, motor e carroçaria. Caso o
veículo esteja equipado com chave geral, certifique-se de seu bom funcionamento e seu
bom contato com a fixação na carcaça/lataria;
4) VELAS DE IGNIÇÃO: é obrigatória a substituição das velas originais por VELAS
RESISTIVAS. E como sabemos da dificuldade de encontrar velas resistivas no padrão
original DKW, é fornecido em nosso kit, 03 (três) adaptadores de vela M18 para M14.
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Recomendações para uso de vela:
Rosca: M14 X 19 X 1,25 mm
Sextavado: 16 mm ou 5/8”
Grau térmico: Seguir a recomendação original do fabricante do veiculo
Exemplos de opções de velas:
FABRICANTE

CODIGO

DENSO
BOSCH
NGK
CHAMPION

K16PRU
FR8D+ sp3
BKR5E
RC12YC

OBS: Velas não acompanham o kit.
5) BOBINAS DE IGNIÇÃO: O sistema Igniflex está preparado para acionar 03 (três) bobinas
do tipo garrafa. Modelos recomendadas:
- Tipo E12V (Alumínio) Resistência Primário = 3,1 a 4,2 Ohm (Cód. Bosch 9220081039);
- Tipo K12V(Azul) Resistência Primário = 2,9 a 3,8 Ohm (Cód. Bosch 9220081054);
- Tipo KW12V(Vermelha) Resistência Primário = 1,2 a 1,6 Ohm (Cód. Bosch 9220081067).

Para obter melhor desempenho do produto, certifique-se que as condições mecânicas estejam
adequadas, como:




Compressão e vedação dos cilindros;
Correção de possíveis falhas de alimentação (carburador);
OBRIGATÓRIA substituição velas comuns por velas resistivas.

NOTA IMPORTANTE:
O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CITADOS ACIMA COMPROMETERÁ O
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO PODENDO OCORRER FALHAS E
PERDA DE GARANTIA DO PRODUTO. POIS ATERRAMENTO DEFICIENTE, DINAMO,
REGULADOR MECANICO DE TENSÃO, VELA NÃO RESISTIVAS, FALTA DE
CONDENSADOR NO ALTERNADOR E CABO DE VELA NÃO SUPRESSIVO, SÃO
GRANDES GERADORES DE “RUIDO/INTERFERÊNCIA ELETRÔNICA”.
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COMPONENTES DO KIT IGNIFLEX
01 (um) Módulo eletrônico com chicote, roda fônica (dentada), sensor rotação indutivo, eixo
com acoplador de Celeron e anel vedador;
03 (três) Cabos de vela supressivos;
01 (uma) Junta Dupla de borracha espaçadora da tampa de fechamento;
03 (três) Adaptadores de vela M18 para M14;
03 (três) Anéis de cobre para vedação dos adaptadores de vela;
01 (um) Suporte passa cabo;
02 (dois) Prisioneiros Allen M6x50mm fixação da tampa de fechamento;
02 (dois) Parafusos Allen M4x12mm fixação do módulo;
02 (dois) Parafusos Allen M4x12mm fixação do sensor de rotação;
02 (dois) Arruela lisa M4 fixação do sensor de rotação;
02 (dois) Borracha furo 8mm “passa cabo” para proteção do chicote ao suporte;
01 (um) Condensador filtro de ruído para o positivo das bobinas;
01 (um) Contra peso fixo eliminador de avanço centrífugo;
01 (um) Espaguete espiral 1/8’’ com 7 cm de comprimento, protetor do cabo sensor rotação;
02 (dois) Porcas borboleta M6.
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PREPARAÇÃO PARA INSTAÇÃO DO KIT IGNIFLEX

1) DESMONTAGEM DO SISTEMA IGNIÇÃO ORIGINAL À PLATINADO:
1.a) Desconecte os fios das bobinas;
1.b) Retire do motor o suporte da mesa de platinados:

1.c) Com o suporte na bancada, retirar o conjunto de platinados, condensadores, o chicote
original e os prisioneiros de fixação da tampa de fechamento.
1.d) Confira o estado das roscas existentes no suporte e limpe-o bem antes da montagem do
sistema Igniflex;
1.e) OBRIGATÓRIO: No kit acompanham dois prisioneiros Allen M6X50 mm que substituem os
dois originais de fixação da tampa de fechamento. Caso os prisioneiros não sejam substituídos,
a tampa não fechará devido á diferença de altura do novo conjunto podendo haver contato
físico entre a tampa, roda fônica (dentada) e sensor de rotação provocando o mau
funcionamento do sistema.
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2) INSTALANDO O MÓDULO ELETRÔNICO IGNIFLEX NO SUPORTE:

2.a) Passe um a um, os terminais do chicote pelo mesmo furo usado pelo chicote original;
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2.b) Conduzir o módulo juntamente com o chicote e antes de encaixá-lo completamente, vire a
“falha maior” da roda dentada no sentido oposto a saída do chicote. Note que a ponta do
acoplador de Celeron ficará no mesmo sentido da saída do chicote. Esse procedimento
facilitará o encaixe completo do módulo. Utilize os dois parafusos Allen M4x12mm para fixação
do módulo;

2.c) Fixar o sensor de rotação utilizando os dois parafusos Phillips M4x10mm;
OBS: Em alguns casos será necessário ajustar a folga entre o sensor de rotação e o
dente da roda fônica/dentada através dos parafusos de fixação do sensor;
Folga ideal = 0,8 a 1,0 mm;
NOTA: A variação dessa folga para mais ou para menos não afetará o ponto de ignição
nem o funcionamento do motor.
2.d) Quando fixar o sensor na carcaça, aplique um pouco de silicone neutro na cavidade
existente no módulo, para quando fixar o sensor este apoia a lateral sobre o silicone. Só então
coloque os parafusos do sensor;

2.e) Conecte os terminais do sensor de rotação, proteja-os utilizando o espaguete espiral e
acomode o cabo do sensor de modo que fique afastado da roda dentada e não seja esmagado
durante o fechamento da tampa;
2.f) Colocar a borracha ” Passa cabo sobre o chicote escorregando-a até o suporte, em
seguida fixe a presilha/chapa de fixação do chicote;
NOTA BORRACHA PASSA CABO: No kit são fornecidas duas borrachas passa cabo:
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-UMA borracha para proteger o chicote
entre a passagem da carcaça de alumínio e
a presilha;
-UMA para passar o chicote no suporte guia
do chicote em relação à correia do
alternador;

3) NO VEÍCULO: SUBSTITUINDO O CONTRAPESO DO AVANÇO CENTRIFUGO NA
POLIA DO VIRABREQUIM:
No sistema de ignição original platinado, a curva de avanço de ignição ocorre em função
do contra peso centrífugo localizado dentro da polia do virabrequim que ao mesmo
tempo tem a função de acionar o acoplador do eixo do distribuidor, ou seja, esse se
movimenta de acordo com a variação de rotação para ajustar o ponto de ignição
mecanicamente. No sistema Igniflex esse contra peso móvel deverá ser substituído por
um novo contra peso fixo, pois a correção do ponto será controlada eletronicamente pelo
módulo de ignição.
3.a). Retire o contra peso móvel original soltando a trava. Em seguida instale o novo contra
peso fixo mantendo as molas originais no conjunto e recoloque a trava e certifique-se de que a
mola do contra peso esteja na posição correta;
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4) INSTALAÇÃO DO SUPORTE COM O SISTEMA IGNIFLEX NO VEICULO:
4.a). Com a face de encosto no bloco do motor limpa, coloque a junta isolante que acompanha
o kit antes de colocar o suporte;
4.b) Retirar do motor as velas originais e colocar o 3° cilindro (cilindro lado polias) em PMS
(ponto morto superior), observe que o contrapeso da polia ficará para baixo. Esse
procedimento facilitará o encaixe do suporte no motor;
4.c). Com o suporte em mãos, virar a ponta do acoplador de Celeron para baixo no mesmo
sentido do contrapeso. Aproxime-o da polia e do motor até encaixar. Se houver dificuldade
para encaixar, com a mão faça movimentos leves na roda dentada até que o conjunto encaixe
completamente encostando o no bloco e aperte os parafusos de fixação do suporte;
OBS: Não utilize os parafusos para forçar o encaixe, isso poderá danificar o acoplador do eixo.
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4.d). Ainda com 3° cilindro em PMS, observe polia em relação ao lado esquerdo do suporte.
Nessa condição faça uma marca de referência para conferência do ponto de ignição através da
pistola ponto na fase funcionamento.

5) CONECTANDO O CHICOTE:
11

5.a). Passe o chicote pelos locais originais. Atenção para que este não encoste na correia,
coletor de escape e cantos que possam danificá-lo e se necessário utilize as presilhas para sua
fixação;
Neste passo o veiculo já deve estar com as 03 (três) bobinas recomendadas (KW 12V,
resistência primário de 1,2 a 1,6 Ohm, Referencia Bosch 9220081067 Vermelha).
ATENÇÃO: Não utilizar bobinas que não atendam as especificações acima citadas, caso
contrário, acarretará em queima do módulo Igniflex e é facilmente identificado no procedimento
de garantia.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS BOBINAS
- CABO VERMELHO: Conectar ao borne1 da bobina do 2° cilindro ;
- CABO AZUL: Conectar ao borne 1 da bobina do 3° cilindro;
- CABO VERDE: Conectar ao borne 1da bobina do 1° cilindro (lado volante do motor);
-CABO ROXO: Conectar ao positivo (borne +15) da bobina que estiver recebendo o fio póschave da ignição.
-CABO AMARELO: saída para conta-giro.

NOTA CABO AMARELO: Caso não haja necessidade de usar esse cabo, mantê-lo bem
isolado para evitar curto com a carcaça do veiculo/motor, e não utilizar lâmpada ou qualquer
outro tipo carga para teste de sinal de saída, caso seja necessário, utilizar equipamento
adequado (multímetro, caneta de polaridade).
Segue esquema de ligação das bobinas na próxima página.
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ATENÇÃO:
- Elimine qualquer tipo de Resistor e fusível existente na linha 15/positivo pós chave;
-Checar a tensão de alimentação com a chave de ignição ligada e comparar a tensão da
bateria em relação ao positivo nas bobinas, a diferença entre os dois valores não deve
ser maior que 0,3 V. Caso contrário verifique:
-Chave ignição defeituosa;
-Fusível instalado;
-Resistor instalado;
-Possível emenda com mau contato;
-Aterramentos/Negativos com mau contato.
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6) INSPEÇÃO FINAL ANTES DA PARTIDA:
Considerando que foram substituídas as velas, regulador do alternador, instalado o
condensador no alternador, chicote de ignição fixado protegido da correia e do
escapamento, estará pronto para dar partida e funcionamento do motor.
7) VERIFICAÇÃO DO PONTO DE IGNIÇÃO:
-Motor aquecido;
-Marcha lenta entre 600 a 900 rpm;
-Pistola ponto conectada no cabo de vela do 3° cilindro;
-Usar a marca feita na polia entre o lado esquerdo do suporte (ver foto: passo 4d);
-Mire a luz do strobo e deverá encontrar valor de ponto inicial entre 13° a 16°.
NOTA IMPORTANTE SOBRE PONTO INICIAL:
O conjunto estará pré-ajustado para oferecer para o motor em marcha lenta
aproximadamente 15° de ponto inicial, caso seja necessário alterar esse ponto inicial,
basta movimentar um pouco a roda dentada soltando a porca M6 da seguinte forma:
-Quanto se deve girar?
A roda dentada possui 24-2 dentes em 360°, isso significa que a cada dente completo
(6mm, ver foto) equivale a 15° para o sistema.
Cada 01 mm movimentado na roda fônica alterará 2.5° no ponto inicial, ou seja:
Exemplos:
-Para adiantar o ponto em 2.5°, girar a roda fônica 01 mm no sentido horário;
-Para atrasar o ponto em 2.5°, girar a roda fônica 01 mm no sentido anti-horário.
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8) FECHANDO O CONJUNTO:
Antes de colocar a tampa de fechamento no suporte do sistema de ignição É OBRIGATÓRIA a
utilização da junta dupla de borracha espaçadora. Caso a junta original não seja substituída
pela junta dupla, haverá contato físico entre a tampa, roda fônica (dentada) e sensor de rotação
provocando o mau funcionamento do sistema.

GARANTIA TROCAS E DEVOLUÇÕES
O sistema de ignição IGNIFLEX é garantido contra defeitos de fabricação com inicio na data
de emissão da nota fiscal ao consumidor.
A garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto apenas das peças que
apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material.
Excluem-se defeitos provenientes do uso e/ou instalação inadequados.
É obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra.
No caso de solicitação de garantia, troca ou devolução, enviaremos apenas um novo produto
ou reparo do mesmo adquirido após o kit que apresentou problemas por garantia, necessidade
de troca ou devolução, ter sido enviado para análise e/ou reposição.
Prazo de garantia:
- 01 (um) ano.

DÚVIDAS E SUGESTÔES
Entre em contato através do site www.igniflex.com.br ou pelo telefone (41)2106-3232.

CNPJ: 05.439.391/0001-69
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