
É muito comum dúvidas nas aplicações de produtos  

automotivos, pois existem vários modelos, 

montadoras e nem sempre se tem informação técnica 

suficiente. 

Algumas dicas são:  

• Sempre procure                                          

profissionais de sua                                   

confiança e que tenha                         

credibilidade no mercado. 

• Faça manutenção periódica em seu veiculo. 

• Siga as recomendações técnicas do fabricante. 

• Use produtos de qualidade e de empresas com 

tradição no mercado, como a Industria Marilia 

que está a mais de 60 anos no mercado 

fornecendo peças elétricas de alta qualidade 

nas linha de chaves direcionais, chave geral, 

induzido, relês, interruptores, entre outros.  

 

 

Visite nosso site: www.marilia-sa.com.br 

Ou entre em contato: faleconosco@marilia-sa.com.br  

SAC 

Serviço de apoio ao consumidor 

Por isso separamos 

algumas dicas e perguntas 

mais frequentes  !!! 
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A Indústria Marília em sua                                                         
excelência de atuação se tornou                                                          
um tradicional fabricante de pe-                                                            
ças eletroeletrônicas no ramo                                                         
automotivo, quando após                                                                       
10 anos da fundação a Indústria                                                                  
Marília já ampliava seus horizontes                                                        
e se instalava na região metropolitana de São Paulo, grande polo 
industrial do país e sede de grandes montadoras, sendo uma nova 
opção de fornecimento. 
A certificação ISO TS16949 da Indústria Marília, conquistada em 
2010, é o fruto da competência e excelência da sua atuação no 
mercado e tem como objetivo aumentar a participação nas grandes 
montadoras, pois passa a ser um fabricante de autopeças 
certificado por uma norma internacional de qualidade. Tal 
reconhecimento se agrega certificação ISO 9001, já alcançada 
desde 1998. Também, conquistada a ISO 14001:2004 em Setembro 
de 2012. A prova da nossa preocupação com o meio ambiente e 
responsabilidade socioambiental! 
Assim, o aprimoramento contínuo da qualidade dos nossos 
produtos e serviços caminha ao lado da busca pela excelência no 
atendimento de nossos clientes, já que seu sucesso também é 
nossa realização, e figura como principal motivação para seguirmos 
em frente! 
Nessa trajetória de sucesso no mercado de autopeças, também 
temos o orgulho de participarmos de um mercado mundial como 
uma empresa 100% brasileira! 
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Circuito de Pisca 
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24V Pisca 24V (2+2) 21W 

Nesse exemplo se analisa o que aconteceria caso 

haja um acréscimo indevido de carga no circuito. 

 A sobrecarga fará com que queime o circuito 

eletrônico do relé, e os contatos da chave. 
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Chave geral 

IM11009/S 

Esquema 

Esquema 

Esquema 

Chave de seta 

IM11118 

Bloqueador 

IM21220 

Esquema 

Interruptor 

IM16021 

Dicas  



Duvidas frequentes: 

Qual é a melhor forma de pesquisar uma peça de 

reposição?                                                                       

A melhor forma é fazer a pesquisa com o número original 

em mãos.  

 

Não possuo o código original da peça. O que fazer? 

Caso não tenha, recolha todas as informações da função 

da peça original, assim como o modelo do veículo.  

 

Caso ao instalar e alguma função não funcionar. 

Tenha sempre em mente que nem todas as peças de um 

carro fazem parte do acionamento direto da função, por 

exemplo:  

A maioria das chaves de seta não acionam as lâmpadas do 

pisca, mas sim um relé, e o relé por sua vez que faz a 

função de alternar o acionamento da lâmpada.  

Também é muito comum encontrar nos carros terminais 

oxidados ou afrouxados possibilitando um mal contato. 

 

Qual é o cuidado elétrico que posso ter na instalação de 

um interruptor, chave, induzido, relé, etc..? 

Primeiramente, o ideal é desconectar a bateria, para 

qualquer manuseio elétrico no veiculo, para que se evite 

algum choque.  Procure não deixar o terminal da bateria 

oxidados isso geraria mal contato e aquecimento na 

fiação. Caso a bateria esteja com sua vida útil 

ultrapassada e não tenha capacidade de carregar-se por 

completa, ela pode forçar o motor de arranque, assim 

danificando o relé de partida, induzido e outros 

componentes. 

 

 

 


