


A LP é uma indústria 
nacional instalada no 
bairro do Ipiranga em 

São Paulo 



Conta atualmente com 
aproximadamente 65 

colaboradores



Iniciou suas 
atividades em 1985 

fabricando 
diafragmas para 

carburadores





Diafragmas para carburadores.



Em 1991 formou 
parceria com a Magneti 
Marelli, fabricando os 

diafragmas para Injeção 
do sistema single-point.



Diafragmas para Injeção Eletronica



LP 47405/041 KT

EXCLUSIVIDADE  LP  



Válvula de Retenção, é indicado para 
retenção e contra fluxo de diversos 

fluídos, inclusive ar.
Dotado de tecnologia LP e materiais que 

conferem alta resistência à corrosão.
Originalmente desenhado para área de 

combustíveis e aplicações onde as 
bombas não possuem a capacidade de 

retenção em repouso.
Aplicado em processos injetado ou 

carburado.



Válvula de Retenção



Em 1999 já estava 
desenvolvendo os 
Reguladores de 

Pressão





O Regulador de Pressão é um componente 
crucial no controle da injeção eletrônica. 



O Regulador de Pressão funciona com uma mola 
calibrada de acordo com a pressão desejada.



Confeccionado em 
aço carbono com 

tratamento especial 
da superfície 

especifico para 
Etanol e para evitar 

corrosão.



SISTEMA 
EXCLUSIVO DA LP

PLACA COM 
FUROS 

CALIBRADOS!!



A função desta placa:

-Reforço e centralização da 
haste de retorno e inserto.
-Equalização de entrada do 

combustível.
-Redução do impacto do 

combustivel.
-. Esta função nos 

amortecedores e redutores de 
pressão, é conhecida como: 
Alivio do ̈Golpe de Arietë





Mola calibrada para cada tipo de pressão 
estabelecida e superficie plana para melhor 

assentamento



MAIS UM SISTEMA COM  
EXCLUSIVIDADE DA LP E 
ÚNICO FABRICANTE NO 

BRASIL!! 

PROCESSO DE SEMI-ESFERA 
LAPIDADA



Esfera em aço inox, 
facetada e lapidada, 
melhor vedação em 

comparação com 
assentamento cônico 

Inserto lapidado para 
melhor vedação no 

contato com a semi esfera



Mola de esfera para garantir o 
assentamento correto. 





O diafragma com duas membranas garante 
melhor vedação no fechamento e melhor 

resistência
. 



Reguladores de pressão com regulagem, 
associados a um implemento em sua 
câmera de vácuo permitindo ajustes e 

regulagens de “0,5” a 4,5 Bar, ideal para 
aplicações de desempenho, turbo, 
aspirado,  performance, e outras 

adaptações como instalação de injeção 
eletronica em veiculos carburados.

Reguladores Especiais LP





Reguladores Especiais LP

O incremento do regulador não 
tira a originalidade do veículo 
evitando assim adaptações e 

facilitando uma instalação 
profissional.
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Acompanhando a evolução, a necessidade 
do mercado e solicitação da Marelli, a 

partir de 2002 a LP iniciou o 
desenvolvimento dos componentes da 

linha de Injeção Embarcada:

•Atuadores de Marcha Lenta (IAC / IACV)
•Sensores de Posição de Borboleta (TPS)
•Sensores de Rotação (CKP/CMP)
•Sensores de Pressão Absoluta (MAP)



Atuador de Marcha Lenta
A finalidade é controlar o ar da marcha lenta e controlar a 

rotação do motor, de modo a evitar a parada do motor 
durante as alterações de carga do mesmo.

Nos sistemas monoponto é mais conhecido por motor de 
passo e é montado no corpo de borboleta ou TBI.

Este sistema possui um motor elétrico, que efetua uma 
volta completa (360 graus) a cada X número de passos, 

sendo os passos calculados pelo módulo de injeção 
eletrônica e enviado em forma de tensão elétrica à válvula.

Identificado na literatura com a sigla (IACV / IAC).





Sensor de Posição da Borboleta

O sensor de posição da borboleta é um 
potenciômetro rotativo. Encontra-se ligado ao 
eixo da borboleta que o movimenta. O sensor 

de posição da borboleta é alimentado pelo 
módulo de injeção com uma tensão (volts) de 
referência, cuja saída varia de acordo com a 
posição da borboleta (demanda do motorista)

Identificado na literatura com a sigla (TPS)





Sensor de Rotação
O sensor de rotação tem como função fornecer ao módulo 

de injeção um sinal elétrico o qual possibilita a 
sincronização do sistema (tempo de injeção, avanço de 

ignição e outros parâmetros) com o ponto morto superior 
do motor.

O sinal gerado pelo sensor é obtido através da variação 
do fluxo magnético. Com a rotação do motor, os dentes da 
roda dentada ou ressaltos, passam de fronte ao sensor e 
este, por sua vez, fornece um sinal de tensão ao módulo 

de injeção a cada passagem dos dentes ou ressaltos.
Identificado na literatura com a sigla (CKP/CMP).





Sensor de Pressão Absoluta

Também chamado de (MAP), Manofold Absolute 
Pressure. O sensor de pressão absoluta tem como função 

informar o módulo de injeção eletrônica a pressão 
absoluta na qual se encontra o coletor de admissão, valor 
este determinado pela rotação do motor e pela posição da 

borboleta de aceleração.
A pressão absoluta, mais as informações dos demais 

sensores do sistema, vão determinar a correta proporção 
ar/combustível e o avanço de ignição.

Identificado na literatura com a sigla (MAP).





CONTROLE DE QUALIDADE LP

TODOS OS PRODUTOS LP SÃO TESTADOS 
INDIVIDUALMENTE E NUNCA POR AMOSTRAGEM 



Os produtos LP são homologados:

VOCÊ SABIA?



Linha de Reguladores



Válvula de Retenção



Linha de Reguladores



Regulador de Pressão



Empresa



Empresa



www.lp.ind.br 
lp@lp.ind.br 


