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Instruções Importantes
Antes de utilizar os aparelhos de medição é imprescindível ler atentamente o
manual de operações, principalmente os itens que se referem à segurança.
É importante sanar todas as dúvidas quanto ao uso do equipamento quer para
aumentar a sua durabilidade quer para evitar danos à própria integridade física
do usuário.

Resoluções
Ao utilizar este produto você declara estar de acordo com as resoluções abaixo
discriminadas.
Direitos autorais (copyright)
Tanto os softwares quanto os dados pertencem à Tecnomotor Eletrônica do
Brasil S.A.
É proibida a duplicação ou reprodução do todo ou de qualquer parte desses
materiais, sob qualquer forma ou por quaisquer meios sem autorização expressa
do detentor do copyright. Todos os DIREITOS RESERVADOS E PROTEGIDOS
pela Lei nº 5988 de 14/12/1973 (Lei dos Direitos Autorais). O infrator estará
sujeito a sanções legais e por isso a Tecnomotor reserva-se o direito de mover
ação processual e indenizatória.

Cuidados gerais
Utilize somente os acessórios que vêm junto dos aparelhos.
A instalação do TM 559 deve sempre ser feita com a bancada desligada.
É preciso fazer uma boa conexão dos tubos e adaptadores para evitar jatos de
diesel em alta pressão.
Nunca desmonte partes dos aparelhos ou o equipamento com o equipamento
em funcionamento.
Cada Sistema Common Rail possui suas particularidades. Algumas bombas
durante os testes podem chegar a pressões acima de 2000bar acionando a
válvula de segurança. Outras devido à forma construtiva do sistema podem não
passar de 1000 bar, portanto não compare os valores dos testes entre sistemas
distintos.
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Problemas / riscos a serem evitados
Asfixia
É importante saber que emissões veiculares contêm monóxido de carbono (CO),
um gás incolor e inodoro. A inalação desse gás provoca a falta de oxigênio no
organismo. Quando se trabalha na valeta, o cuidado tem que ser redobrado. Os
gases se acumulam no fundo da valeta exatamente onde se está trabalhando.
- Prevenção
• As valetas, por isso, devem ter sempre uma boa ventilação e exaustão.
• Se o trabalho é feito em local fechado, deve-se ligar a exaustão.
Queimadura
Componentes como turbocompressor, sonda lambda, coletor de escape, bomba
e dutos de combustível, entre outros, podem alcançar temperaturas
elevadíssimas quando o motor está ligado.
O próprio TM 559, seus acessórios e o fluido de teste podem atingir
temperaturas elevadas. Por isso, o contato com eles pode causar queimaduras.
- Prevenção
• Utilizar luvas e óculos de proteção.
• Não colocar cabos dos aparelhos de teste perto de componentes quentes.
• Deixar a bancada em funcionamento apenas o necessário ao teste.
• Deixar o motor esfriar antes de desmontar ou montar as bombas.
Incêndio e Explosão
Há risco de incêndio e explosão, quando se trabalha com o sistema de
injeção/preparo da mistura, por causa do combustível e dos vapores do
combustível.
- Prevenção
• Sistema de ignição deve ser desligado.
• Motor deve esfriar.
• Nunca fumar ao trabalhar.
• Verificar se há vazamentos de combustível.
• Evitar qualquer fonte de faíscas.
• Ambiente deve ter boa exaustão e ventilação.
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Ferimentos
Quando se trabalha com veículos sem trava de deslocamento corre-se o risco de
ser esmagado contra uma bancada.
Os motores têm peças rotativas e móveis que podem causar ferimentos nas
mãos e nos braços.
Ventiladores elétricos de acionamento podem funcionar inesperadamente,
mesmo com o motor ou a ignição desligados.
Para o sistema de teste há risco com os cabos de ligação e a rede elétrica.
Materiais e objetos em lugares impróprios também podem pôr em risco a
segurança do operador.
As conexões do sistema de alta pressão de combustível devem ser
cuidadosamente verificadas antes de ligar o motor.
- Prevenção
• Usar sempre óculos de proteção.
• Não tocar em peças com a bancada funcionando.
• Não deixar cabos próximos ao equipamento em funcionamento.
• Instalar os cabos de maneira a evitar que eles fiquem na passagem. Qualquer
pessoa pode acabar tropeçando.
Ruídos
Quando o motor está em alta rotação por causa dos testes, os níveis de ruído
podem passar de 70 dB(A), provocando danos auditivos.
- Prevenção
• Proteger contra ruídos o local onde se fazem os testes.
• É aconselhável o uso de protetores auriculares.

Cuidados
Este manual descreve como usar o TM 559 e como guardá-lo de maneira
apropriada. A Tecnomotor não aceita qualquer responsabilidade por algum dano
ou prejuízo pessoal, a terceiros e por uso do instrumento para algo que não foi
projetado.
Os métodos de medida e operação nestas instruções são apenas um guia geral.
Sempre siga a legislação, se aplicável, ou as recomendações do fabricante do
veículo particular ou sistema sob teste. Se os procedimentos corretos não forem
seguidos pode haver danos.
Evite o risco de inalação de fumaça; fumaças e vapores de combustível e do
fluido de teste são nocivos; sempre trabalhe numa área bem ventilada. Nunca
ligue um motor numa garagem fechada.
Quando trabalhar com um veículo sempre se certifique de que o freio de
mão esteja puxado e o carro esteja em ponto morto. Se o veículo estiver
elevado, use equipamento adequado.
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Introdução
Apresentação
O TM 559 foi desenvolvido para realizar testes em bombas de alta pressão de
sistemas de injeção eletrônica Diesel Common Rail. É um acessório que deve
ser acoplado a bancadas de teste Diesel.
O equipamento permite realizar a medição de vazão e de pressões até 2000 bar.
Possui um manômetro para medição de pressão, um rotâmetro para medição de
vazão e um registro que permite a restrição da passagem de fluido durante os
testes.

Vista A
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Também tem uma válvula de alívio para pressões excessivas, que garante a
segurança do sistema de teste e do próprio instrumento.

Vista B
Atenção: Nunca tente ajustar ou desmontar a válvula de alívio. Isto
danificará o equipamento e implicará em perda de garantia.
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Acessórios
O TM 559 é acompanhado de tubos de alta pressão, adaptadores e mangueiras
para facilitar o acoplamento na maioria das bancadas de teste Diesel e nas
bombas Bosch CP1. Outros acessórios e acoplamentos para outras bombas
estão disponíveis como itens opcionais.

Instalação
Importante: Antes de iniciar os testes na bomba de alta pressão, as
válvulas de controle de pressão e vazão que fazem parte de algumas
bombas devem ser retiradas e substituídas por tampões específicos.
Isto permite que se diagnostique o funcionamento isolado das bombas, evitando
influência dos outros componentes nos resultados.
As válvulas DRV, MPROP, VCV, PCV e outras devem ser testadas isoladamente
em equipamentos específicos para isso, como o TM 507.
7
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Acompanhe o procedimento de instalação na imagem abaixo:

1

Instalar o TM 559 no barramento da bancada de teste Diesel utilizando
suporte da própria bancada.

2

Conectar a mangueira de retorno de fluido da bancada (conexão de
baixa pressão) à mangueira de retorno do TM 559.

Instalar a bomba common rail que será testada utilizando a flange
universal que acompanha o TM 559, o anel centralizador e parafusos
3 específicos para a bomba. Acoplar ao barramento da bancada
utilizando o esquadro da própria bancada. Acoplar a bomba ao eixo da
bancada através de acoplamentos específicos.
Conectar a mangueira de alimentação de fluido da bancada à entrada
4 da bomba através da mangueira de entrada e do adaptador apropriado
(se necessário).
5

Conectar o retorno da bomba ao TM 559 através da mangueira de
retorno da bomba e do adaptador apropriado (se necessário).

Conectar a saída da bomba à entrada de alta pressão do TM 559
através de um tubo de aço para alta pressão, usando torque máximo de
6
30 Nm. Fazer curvas no tubo de aço conforme a necessidade, para
posicioná-lo corretamente em relação às conexões.
7

Manter o registro aberto permitindo a passagem do fluido quando for
ligar a bancada.
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Para desconectar o TM 559 do sistema, certifique-se de que a bancada esteja
desligada e que não haja resíduo de pressão na linha. O TM 559 deve marcar
zero de pressão para a desconexão. Sempre desconectar o TM 559 com o
registo aberto para não ocorrer resíduos de pressão na linha.
Atenção: Devido à alta pressão do fluido durante o teste, os tubos e peças
metálicas podem atingir temperaturas elevadas. Tomar cuidado e usar
luvas ao manusear.
Após usar, limpar o manômetro e acessórios com um pano seco.
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Testes
O TM 559 foi desenvolvido para avaliar a capacidade da bomba de alta pressão
do Sistema Common Rail.
O objetivo do teste é acionar a bomba do mesmo modo que ela trabalha no
motor, aplicar carga à sua saída restringindo o registro até ela atingir uma
pressão especificada. Nesta condição medir a vazão que a bomba consegue
atingir. Desta maneira, verificar a capacidade de vazão e pressão da bomba e
comparar com uma tabela de valores padrão.
Verifique a pressão de alimentação da bomba a ser testada antes de ligá-la. Esta
informação pode ser obtida com o fabricante do veículo, concessionárias ou até
mesmo ser medida no próprio veículo.
O TM 559 trabalha como um acessório para bancadas de teste Diesel, portanto é
importante que a bancada esteja em plena condição de funcionamento e que
garanta as condições de pressão, rotação e capacidade de acionamento das
bombas, suficientes para realizar os testes.
Procedimentos de teste
• Instalar o TM 559 na bancada conforme explicado na instalação. Deixar o
registro aberto;
• Substituir as válvulas instaladas na bomba pelos tampões específicos;
• Instalar a bomba na bancada utilizando os acoplamentos necessários;
• Conectar a mangueira de entrada da bomba, a mangueira de retorno e o tubo
de alta pressão, conforme explicado na instalação;
• Consultar a pressão de alimentação da bomba, a ser testada, com o
fabricante ou obter a do veículo. Regular a pressão de alimentação de
acordo com os dados obtidos. Aquecer o fluido em 40 ºC;
• Acionar a bancada de testes Diesel, e aumentar gradativamente a rotação
observando se não há vazamentos ou mau funcionamento do sistema;
• Estabilizar a rotação no valor especificado na tabela de valores padrão;
• Fechar gradualmente o registro do manômetro do TM 559 até atingir a
pressão especificada na tabela de valores padrão. Se a pressão não for atingida,
a bomba poderá estar com problemas;
• Observar e anotar o valor de vazão lido no rotâmetro, em litros por hora;
• Reduzir gradualmente a rotação da bancada até parar.
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Análise do resultado
Para analisar as condições de funcionamento da bomba, deve-se avaliar a
pressão e a vazão que ela atingiu.
Os valores de pressão e vazão para cada bomba estão especificados na tabela
padrão de vazão, que acompanha o TM 559. Também está disponível a versão
atualizada no site tecnomotor.com.br.
Primeiramente a bomba deve atingir a pressão determinada na tabela padrão.
Caso não seja possível atingir esta pressão, a bomba está fora da especificação
e pode estar com problemas.
Avaliar a vazão que a bomba atingiu na pressão especificada. Para que a bomba
seja considerada dentro das especificações, deve-se obter uma vazão maior ou
igual ao valor especificado na tabela padrão.
Exemplo: Teste com uma bomba Bosch CP1 - código 0 445 010 024.
Na tabela padrão de vazão temos os seguintes dados:
Marca
Bosch

Código
Descrição
0 445 010 024 CR/CP1K3

RPM
1000

Pressão (bar) Vazão (l/h)
1350
29

• O TM 559 e a bomba são instalados na bancada conforme as instruções já
vistas;
• Acionar a bancada regulando a pressão do fluido em 1,5 bar e aumentar a
rotação gradualmente até atingir a rotação especificada em 1000 RPM;
• Fechar o registro do manômetro gradualmente até atingir a pressão
especificada de 1350 bar;
• Enquanto a pressão está estabilizada em torno de 1350 bar, o valor de vazão
no rotâmetro é 32 l/h;
• Desligar o sistema;
• A bomba atingiu a pressão especificada de 1350 bar e obteve uma vazão de
32 l/h, valor acima do especificado (29 l/h);
• A bomba está dentro da especificação.
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Características técnicas
• Diâmetro do visor do manômetro: 100 mm.
• Faixa de pressão: 0 - 2000 bar.
• Resolução da medida de pressão: 20 bar.
• Classe de precisão do manômetro: A1 ABNT (±1% do fundo de escala).
• Faixa de medida de vazão: 14 a 270 l/h.
• Resolução da medida de vazão: 2 l/h.
• Registro manual para controle do fluxo do Diesel.
• Válvula de segurança para evitar excesso de pressão (abertura ajustada para
1800 Bar).
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Instrucciones Importantes
Antes de utilizar los aparatos de medición es imprescindible leer atentamente el
manual de instrucciones, principalmente los itens que si refieren a la seguridad.
Es importante sanar todas las dudas cuanto al uso del equipo quiera para
aumentar la durabilidad quiera para evitar daños a la propia integridad física del
usuario.

Resoluciones
Al utilizar este producto estarás de acuerdo con las resoluciones descriptas
abajo:
Responsabilidad
Este equipo de prueba puede ser operado solamente con el software
desarrollado por la Tecnomotor. Caso sea operado con otros softwares, encierra
todos los derechos y garantía establecidos en nuestras condiciones de venta.
Derechos autorales (copyright)
Tanto los softwares como los datos pertenecen a la Tecnomotor Electrónica del
Brasil S.A.
Es prohibida la duplicación o reproducción del todo o de cualquier parte de eses
materiales, sob cualquier forma o por otros medios sin autorización expresa del
detentor del copyright. Todos los DERECHOS RESERVADOS Y PROTEGIDOS
por la Ley nº 5988 de 14/12/1973 (Ley de los Derechos Autorales). El infractor
estará sujeto las sanciones legales y por eso la Tecnomotor reservase el
derecho de mover acción procesual y indemnizatoria.

Cuidados generales
Utilice sólo los accesorios que vienen con los aparatos.
La instalación del TM 559 siempre se debe hacer con el banco desligada.
Es necesario hacer una buena conexión de tubos y accesorios para evitar los
chorros de diesel en alta presión.
Nunca desmonte partes de aparatos o equipo con el equipo en funcionamiento.
Cada sistema Common Rail tiene sus peculiaridades. Algunas bombas durante
la prueba pueden alcanzar presiones superiores a 2000bar accionando la válvula
de seguridad. Otras debido a la forma constructiva del sistema pueden no pasar
de 1000bar, por lo que no se pueden comparar los valores de prueba entre
sistemas dispares
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Problemas / riesgos a evitar
Asfixia
Es importante saber que emisiones vehiculares contienen monóxido de carbono
(CO), un gas sin color y inodoro. La inhalación de ese gas provoca la falta de
oxígeno en el organismo. Cuando si trabaja en el pozo, el cuidado tiene que ser
mayor. Los gases si acumulan en el fondo del pozo exactamente adonde se está
trabajando.
- Prevención
• Los pozos, por eso, deben tener siempre una buena ventilación y
agotamiento.
• Si el trabajo es hecho en local cerrado, si debe prender el agotamiento.
Quemadura
Componentes como turbocompresor, sonda lambda, colector de escape, entre
otros pueden alcanzar temperaturas elevadísimas cuando el motor está
prendido. Por eso, el contacto con ellos puede causar quemaduras.
- Prevención
• Utilizar guantes.
• No poner cables de los aparatos de prueba cerca de componentes calientes.
• Dejar el motor en funcionamiento solamente lo necesario para la prueba.
• Dejar el motor enfriar.
Incendio y Explosión
Hay riesgo de incendio y explosión, cuando si trabaja con el sistema de
inyección/preparo de la mezcla, por causa del combustible y de los vapores del
combustible.
- Prevención
• Sistema de ignición debe ser apagado.
• Motor debe enfriar.
• Nunca fumar al trabajar.
• Verificar si hay vacíos de combustible.
• Evitar cualquier fuente de chispas
• Ambiente debe tener buena agotamiento y ventilación.

14

TM 559
Produzido por Tecnomotor Eletrônica do Brasil S/A - REPRODUÇÃO PROIBIDA - Eventuais erros ou defeitos favor comunicar tecnomotor@tecnomotor.com.br

Heridas
Cuando si trabaja con vehículos sin traba de movilidad corre el riesgo de ser
aplastado contra una bancada.
Los motores tienen piezas rotativas y móviles que pueden causar heridas en las
manos y en los brazos.
Ventiladores eléctricos de accionamiento pueden funcionar inesperadamente,
mismo con el motor o la ignición apagados.
Para el sistema de prueba hay riesgo con los cables de conexión y la red
eléctrica. Materiales y objetos en lugares impropios también pueden poner en
riesgo la seguridad del operador.
Las conexiones del sistema de alta presión de combustible deben comprobarse
cuidadosamente antes de prender el motor.
- Prevención
• Usar siempre gafas de protección.
• No tocar en piezas con el motor funcionando.
• No dejar cables próximos al motor en funcionamiento.
• Instalar los cables de maneja a evitar que ellos si queden en el pasaje.
Cualquier persona puede acabar tropezando.
Ruidos
Cuando el motor está en alta rotación por causa de las pruebas, los niveles de
ruido pueden pasar de 70 dB(A), provocando daños auditivos.
- Prevención
• Proteger contra ruidos el local adonde si hacen las pruebas.
• Es aconsejable el uso de protectores auriculares.

Cuidados
Este manual describe como usar el TM 559 y como guardarlo de manera
apropiada. La Tecnomotor no acepta cualquier responsabilidad por algún daño o
perjuicio personal la terceros y por uso del instrumento para algo que no fuera
proyectado.
Los métodos de medida y operación en estas instrucciones son solamente una
guía general. Siempre siga la legislación, sé aplicable, el las recomendaciones
del fabricante del vehículo particular el sistema bajo prueba. Si los
procedimientos correctos en el son seguidos puede haber daños.
Evite el riesgo de inhalación de humarada; humaradas de combustible y del
escape son nocivas; siempre trabaje en un área bien ventilada. Nunca prenda un
motor en un garaje cerrado.
Cuando trabajar con un vehículo siempre certifíquese de que el freno de
mano este puesto y el coche este en neutro. Si el vehículo esta elevado,
use equipo adecuado.
15
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Introducción
Presentación
El TM 559 fue desarrollado para realizar pruebas en bombas de alta presión de
sistemas de inyección electrónica Diesel Common Rail. Es un accesorio que
debe ser acoplado al banco de pruebas Diesel.
El equipo permite realizar la medición de flujo y de presiones hasta 2000 bar.
Possui un manómetro para medición de presión, un rotámetro para medición de
flujo y un registro que permite la restricción de la pasaje de fluido durante las
pruebas.

Vista A
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También tiene una válvula de descarga para presiones excesivas, que garante la
seguridad del sistema de prueba y del propio instrumento.

Vista B
Atención: Nunca tente ajustar o desmontar la válvula de descarga. Esto
dañará el equipo y implicará en perda de garantía.
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Accesorios
El TM 559 es acompañado de tubos de alta presión, adaptadores y mangueras
para facilitar el enganche en la mayoría de los bancos de pruebas Diesel y en las
bombas Bosch CP1. Otros accesorios y enganches para otras bombas están
disponibles como ítems opcionales.

Instalación
Importante: Antes de iniciar las pruebas en la bomba de alta presión, las
válvulas de control de presión y flujo que hacen parte de algunas bombas
deben ser retiradas y substituidas por tampones específicos.
Esto permite diagnosticar el funcionamiento aislado de las bombas, evitando
influencia de los otros componentes en los resultados.
Las válvulas DRV, MPROP, VCV, PCV y otras deben ser probadas aisladamente
en equipos específicos para eso, como el TM 507.
18
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Siga el procedimiento de instalación en la continuación de la imagen abajo:

1

Instalar el TM 559 en el superficie del banco de prueba Diesel utilizando
soporte del propio banco.

2

Conectar la manguera de retorno de fluido del banco (conexión de baja
presión) a la manguera de retorno del TM 559.

Instalar la bomba common rail que será probada utilizando la brida
universal que acompaña el TM 559, el anillo centralizador y tonillos
3 específicos para la bomba. Parejar a superficie del banco utilizando la
escuadra del propio banco. Parejar la bomba al eje del banco a través
de enganches específicos.
Conectar la manguera de alimentación de fluido del banco a la entrada
4 de la bomba a través de la manguera de entrada y del adaptador
apropiado (se necesario).
Conectar el retorno de la bomba al TM 559 a través de la manguera de
5 retorno de la bomba y del adaptador apropiado (se necesario).
Conectar la salida de la bomba a la entrada de alta presión del TM 559 a
través de un tubo de acero para alta presión, usando torque máximo de
6
30 Nm. Hacer curvas en el tubo de acero conforme la necesidad, para
posicionarlo correctamente en relación a las conexiones.
7

Mantener el registro abierto permitiendo la pasaje del fluido cuando
fuera prender el banco.
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Para desconectar el TM 559 del sistema, certifíquese que el banco esté
desprendido y que no tenga desperdicios de presión en la línea. El TM 559 debe
marcar cero de presión para la desconexión. Siempre desconectar el TM 559 con
el registro abierto para no ocurrir desperdicios de presión en la línea.
Atención: Debido a la alta presión del fluido durante la prueba, los tubos y
piezas metálicas pueden atingir altas temperaturas. Tomar cuidado y usar
guantes al manosear.
Después de usar, limpiar el manómetro y accesorios con un paño seco.
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Pruebas
El TM 559 fue desarrollado para evaluar la capacidad de la bomba de alta
presión del Sistema Common Rail.
El objetivo de la prueba es accionar la bomba del mismo modo que ella trabaja
en el motor, aplicar carga a la su salida restringiendo el registro hasta ella atingir
una presión especificada. En esta condición medir el flujo que la bomba consigue
atingir. Por lo tanto, verificar la capacidad de flujo y presión de la bomba y
comparar con una tabla de valores padrón.
Verifique la presión de alimentación de la bomba a ser probada antes de
prenderla. Esta información puede ser obtenida con el fabricante del vehículo,
concesionarios o hasta mismo ser medida en el propio vehículo.
El TM 559 trabaja como un accesorio para banco de pruebas Diesel, por tanto
es importante que el banco esté en plena condición de operación y que garanta
las condiciones de presión, rotación y capacidad de la activación de estas
bombas, suficientes para realizar las pruebas.
Procedimientos de prueba
• Instalar el TM 559 en el banco conforme explicado en la instalación. Dejar el
registro abierto;
• Substituir las válvulas instaladas en la bomba por tapas específicas;
• Instalar la bomba en el banco utilizando los enganches necesarios;
• Conectar la manguera de entrada de la bomba, la manguera de retorno y el
tubo de alta presión, conforme explicado en la instalación;
• Regular la presión del fluido del banco de pruebas en 1,5 bar y la temperatura
del fluido en 40 ºC;
• Accionar el banco de pruebas Diesel, y aumentar graduadamente la rotación
observando se no hay fugas o mal operación del sistema;
• Estabilizar la rotación en el valor especificado en la tabla de valores padrón;
• Cerrar gradualmente el registro del manómetro del TM 559 hasta atingir la
presión especificada en la tabla de valores padrón. Se la presión no for atingida,
la bomba podrá estar con problemas;
• Observar y anotar el valor de flujo leído en el rotámetro, en litros por hora;
• Reducir gradualmente la rotación del banco hasta parar.
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Análisis del resultado
Para analizar las condiciones de operación de la bomba, se debe evaluar la
presión y el flujo que ella alcanzó.
Los valores de presión y flujo para cada bomba están especificados en la tabla
padrón de flujo, que acompaña el TM 559. También está disponible la versión
actualizada en el sitio tecnomotor.com.br.
Primeramente la bomba debe atingir la presión determinada en la tabla padrón.
Caso no sea posible atingir esta presión, la bomba está fuera de la
especificación y pode estar con problemas.
Evaluar el flujo que la bomba alcanzó en la presión especificada. Para que la
bomba sea considerada dentro de las especificaciones, se debe obtener un flujo
mayor o igual al valor especificado en la tabla padrón.
Ejemplo: Prueba con una bomba Bosch CP1 - código 0 445 010 024.
En la tabla padrón de flujo tenemos los siguientes datos:
Marca
Bosch

Código
0 445 010 024

Descripción
CR/CP1K3

RPM
1000

Presión (bar)
1350

Fuga (l/h)
29

• El TM 559 y la bomba son instalados en el banco conforme las instrucciones.;
• Accionar el banco regulando la presión del fluido en 1,5 bar y aumentar la
rotación gradualmente hasta atingir la rotación especificada en 1000 RPM;
• Cerrar el registro del manómetro gradualmente hasta atingir la presión
especificada de 1350 bar;
• Mientras se estabiliza la presión en torno de 1350 bar, el valor de flujo en el
rotámetro es 32 l/h;
• Desligar el sistema;
• La bomba alcanzó la presión especificada de 1350 bar y obtuve un flujo de
32 l/h, valor arriba del especificado (29 l/h);
• La bomba está dentro de la especificación.
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Características técnicas
• Diámetro de la pantalla del manómetro: 100 mm.
• Faja de presión: 0 - 2000 bar.
• Resolución de la medida de presión: 20 bar.
• Clase de precisión del manómetro: A1 ABNT (±1% del fondo de escalera).
• Rango de medida de flujo: 14 a 270 l/h.
• Resolución de la medida de flujo: 2 l/h.
• Registro manual para control del flujo del Diesel.
• Válvula de seguridad para evitar exceso de presión (apertura ajustada para
1800 Bar).
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Important Instructions
Before using the measurement devices, it is mandatory to read the operations
handbook closely. Specifically regarding safety.
In order to increase equipment durability and avoid physical damages to the user,
it is important to understand all aspects regarding equipment use.

Resolutions
When using this product, you agree to be in accordance with the resolution listed
below.
Copyright
Reproduction of all or any part of these materials including the software and the
data belong to Tecnomotor Eletrônica do Brasil SA> Duplication or, in any form or
through any means without express authorization of the copyright is forbidden.
ALL RIGHTS ARE RESERVED AND PROTECTED by Law n 5988 of 12/14/1973
(Copyright Law) The violator will be subject to legal sanctions, and therefore
Tecnomotor reserves the right to commence legal, indemnify actions

General Care
Only use the cables that come with the devices.
The installation of TM 559 should always be done with the bench off.
It is necessary to make a good connection of the tubes and the adapters to
prevent diesel jets in high pressure.
Never connect or disconnect parts of the equipment while is in operation.
Each System Common Rail has your its particularities. Some pumps during the
test can achieve pressure over 2000 bar triggering the safety valve. Others due to
a constructive form can not pass 1000 bar, so do not compare the test values
between two distinct systems.
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Problems/risks to be avoided
Asphyxia
It’s important to known that vehicular emissions contains carbon monoxide (CO),
a colorless gas and odorless. The inhalation of this gas causes lack of oxygen in
the body.
When you are working in the ditch, care has to be redoubled. The gases
accumulate in the bottom exactly where the work is being done.
- Prevention
• The ditch, because of this, should always have a good ventilation and
exhaustion.
• If the work is done indoors, should turn on the exhaustion.
Burns
Parts such as turboblower, oxygen sensor, exhaust manifold, pumps, and fuel
ducts, among others, can reach high temperatures when the engine is on.
The equipment TM 559, your accessories and the fluid test, can reach high
temperatures. Therefore, contact can cause burns.
- Prevention
• Use gloves and goggle.
• Do not leave test device cables near hot part.
• Operate the bench only during the test.
• Wait until the engine is cold to dismount or dismount the pumps.
Fire and explosion
There are risks of fire and explosion, when you work with the system
injection/preparation of the mixture, because of the fuel and vapors from the fuel.
- Prevention
• Ignition system must be shut down
• Engine must be cool
• Never smoke when you are working
• Check if there is leakage of fuel
• Avoid any source of ignition
• Work area must have good ventilation and exhaustion
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Injuries
When you work with vehicles without scroll lock, there is the risk of being crushed
against a bench.
The engines have some rotating parts and moving that can cause injuries to
hands and arms.
Operation electric fans may work unexpectedly, even with the engine or ignition
off.
For the test system, there are risks with the wiring and electrical network. Some
objects in inappropriate places can cause damage to the operator.
The connections of the system of high-pressure fuel should be carefully checked
before starting the engine.
- Prevention
• Always wear goggles.
• Do not touch parts on the bench while in operation.
• Do not let cables next to the equipment while in operation.
• Install the cables so as to avoid that they are in transit. Anyone can stumble.
Noises
When the engine is in high gear because of the testing, noise levels can exceed
70 dB(A), causing hear damage.
- Prevention
• Protection against noise where you do the test.
• It is advisable to use ear protectors.

Care
This manual describes the proper use and maintenance of the TM 559 and how
to keep it properly.
Tecnomotor does not accept responsibility for any damage or personal harm
done to third parties as a result of using the instrument in a manner not
previewed in project.
The measurement and operation methods given in these instructions are only for
general guidance. Always follow the legislation, if applicable, or the
recommendations of the manufacturer of the vehicles or system being tested. If
correct procedures are not followed, damage may occur.
Avoid the risk of smoke inhalation: smoke and fuel combustion vapor and test
fluid are harmful; always work in a well ventilated area. Never start a engine in a
closed garage.
Make sure that the hand brake is activated and the car is in neutral. If the
vehicles are elevated, use appropriate equipment.
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Introduction
Presentation
The TM559 is designed to conduct tests on high-pressure pumps of fuel injection
system Diesel Common Rail. It is an accessory to be coupled to Diesel test
benches.
The equipment allows performing the measurement of flow and pressure to 2000
bar.
It has a manometer for pressure measurement, rotameter for flow measurement
and a register that allows you to limit the passage of fluid during the test.

Vista A
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Also has a relief valve for excessive pressure ensure the safety of the test system
and the safety of the equipment.

Vista B
Warning: Never attempt to adjust or dismantle the valve. This will damage
the equipment and lead to loss of warranty.

28

TM 559
Produzido por Tecnomotor Eletrônica do Brasil S/A - REPRODUÇÃO PROIBIDA - Eventuais erros ou defeitos favor comunicar tecnomotor@tecnomotor.com.br

Accessories
The TM 559 contains high-pressure tubes, adapters and hoses to facilitate
coupling in the majority of Diesel test benches and at the pumps Bosch CP1.
Others accessories and couplings for other pumps are available as optional
items.

Installation
Important: Before starting the tests in high pressure pump, control valve
pressure and flow that are parts of some pumps must be removed and
replaced by specific caps.
This allows the verification of the isolated functioning of the pumps while avoiding
the influence of other components in the result.
The Valves DRV, MPROP, VCV, PCV and others must be tested separately in
specific equipments for this, like TM 507 for example.
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Follow the installation procedure on the image below:

1 Install the TM 559 in the Rail fitting bench.
2

Connect the fluid return hose from the bench (Low pressure
connection) to the TM 559 return hose.

Install the common rail pump which will be tested using the universal
flange that comes with the TM 559, the eccentric ring and specific bolts
3
for the pump. Engage to the rail-fitting bench using the bench square.
Attack the pump to the bench shaft through specific engagements.
4

Connect the bench fluid supply hose to the pump inlet through the inlet
hose and the appropriate adapter (if necessary).

5

Connect the pump return to the TM 559 through the return hose pump
and the appropriate adapter (if necessary).

Connect the pump output to the entry of high pressure from TM 559
through a steel tube for high pressure, using maximum torque of 30
6
Nm. Cornering in the steel tube as needed to position it correctly in
relation to connection.
7

Keep the register open to allow the passage of the fluid when you
prepare the bench to turn on.
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To disconnect the TM 559 from the system, make sure that the bench is off and
that there is no residual pressure in the line. The TM 559 shoul read zero
pressure for the disconnection. Always disconnect the TM 559 with the register
open for no occur waste in the line pressure.
Attention: Due to the high fluid pressure during the test tubes and metal
can reach high temperature. Take care and use gloves when handling.
After use, clean the manometer and accessories with a dry cloth.
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Tests
The TM 559 was designed to valuate the capacity of high-pressure pump of the
common rail system.
The test objective is to trigger the bomb in the same way that it works on the
engine load, load applied to its output restricting the register until it reaches a
specified pressure. In this condition, measure the flow that the pump can achieve.
The TM 559 works as an accessory for Diesel test bench, so it is important that
the bench is in full working condition and to ensure the conditions of pressure,
rotation and the pumps actuation capacity, sufficient to perform the tests.
Tests Procedure
• Install the TM 559 on the bench as explained in the installation. Leave the
register open;
• Replace the valves installed at the pump by specific plugs;
• Install the pump on the bench using the couplings required;
• Connect the inlet hose from the pump to the return hose and high-pressure
tube, as explained in the installation;
• Adjust the fluid pressure test bench at 1.5 bar and the fluid temperature of
40º C;
• Activate the Diesel test bench, and increase the rotation carefully looking for
leaks or bad function of the system;
• Stabilize the rotation in the amount specified in the table of default values;
• Gradually close the TM 559 manometer register up to achieve the pressure
specified in the table of default values. If the pressure is not reached, the pump
maybe is defective;
• Observe and take note the value read on the rotameter in liters per hour;
• Gradually reduce the rotation of the bench until it stops.
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Analysis of results
To analyze the operating system of the pump, you should evaluate the pressure
and the flow that it has reached.
The values of pressure and flow for each pump are specified in the standard flow
table that accompanies the TM 559. An updated version is available on the site
www.tecnomotor.com.br.
First the pump must reach the pressure determined in the standard table. If it is
not possible to achieve this pressure, the pump is out of specification and maybe
defective.
Evaluate the flow that the pump has reached in the specified pressure. To
consider that the pump is within specification should be obtained greater than or
equal to the value specified in the standard table.
Example: Test with a Bosch pump CP1 - Code 0 445 010 024.
Manufacturer
Code
Description RPM Pressure (bar) Flow (l/h)
Bosch
0 445 010 024 CR/CP1K3 1000
1350
29
• The TM 559 and the pump are installed on the bench as the instructions have
already seen;
• Operate the bench regulating the fluid pressure at 1.5 bar and increasing the
rpm gradually until the specified rotation at 1000 rpm is reached;
• Close the manometer register gradually until it reaches the specified pressure
of 1350 bar;
• As the pressure is stabilized around 1350 bar, the value of flow in the
rotameter is 32 l/h;
• Shut down the system;
• The pump reached the specified pressure of 1350 bar and had a flow rate of
32 l/h, above the specified value (29 l/h);
• The pump is within specification.
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Technical features
• Manometer display diameter: 100mm;
• Pressure range: 0-2000 bar;
• Resolution of pressure measurement: 20 bar;
• Precision manometer specification: A1 ABNT - (±1% from the deep of the
scale);
• Range of measurement of flow rate: 14-270 l/h;
• Resolution of the measure of flow: 2 l/h;
• Manual register to control the flow of Diesel;
• Safety valve to prevent excess pressure (opening set for 1800 bar).
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Os dados apresentados neste manual têm como base às informações mais
recentes disponíveis até a data de sua elaboração. A TECNOMOTOR não se
responsabiliza, portanto, por eventuais incorreções existentes. Em caso de
dúvida, consulte o nosso departamento técnico.
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