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Atenção: essa instalação implica em modificações e derivações na parte elétrica do veículo podendo haver 
perda de garantia e/ou danos ao sistema elétrico. Faça-o por sua própria conta e risco. Se não possui 
conhecimento algum em elétrica não realize a instalação pois sérios danos à parte elétrica poderão ocorrer, 
bem como no próprio motor do limpador traseiro.  

Material utilizado:  

- Relé temporizador do limpador de pára-brisa do GM Celta ("Part Number": 90069864); 
- Relé miniatura (opcional); 
- 5 terminais "faston" fêmea; 
- Chave "torx" T20; 
- Espaguete termorrestringente (opcional); 
- 2 abraçadeiras plásticas 3,6x200mm; 
- Tira de feltro com face adesiva (opcional); 
- Ferro de solda e solda (Sn, Pb).  

O relé em questão foi utilizado porque era o que eu tinha disponível. Porém, eu fiz o teste com o relé 
temporizador do pára-brisa original do Fiesta e não funciona para esse esquema de instalação. Não há garantia 
de que outros relés irão funcionar com esse esquema específico.  

O relé do Celta se mostrou ideal porque o circuito interno envia o sinal de saída intermitente de maneira 
independente. Não há dependência do sinal de retorno do motor do limpador. Tanto é que esse terminal não foi 
utilizado. O único inconveniente é que o sinal de entrada do esguicho nesse relé é positivo, diferentemente do 
sistema do Fiesta (daí a necessidade do relé miniatura).  

A dificuldade de acionamento, no relé, do sinal de esguicho (mantém o limpador ligado sem intermitência 
durante um certo tempo) foi resolvida utilizando um relé miniatura, facilmente encontrado em lojas de 
componentes eletrônicos, ou então se poderia usar uma micro chave ("microswitch") que seria instalada dentro 
da carcaça do circuito da chave do limpador. Como as que eu tinha eram muito grandes foi o relé miniatura 
mesmo. A outra alternativa seria encontrar um relé similar porém, com pulso do lavador negativo.  

Figura 1: Relé utilizado e relé miniatura: 

  

Procedimentos:  

1. Retire a cobertura plástica da coluna de direção (3 parafusos "torx" embaixo), desconecte os dois conectores 
da caixa de comando do limpador/farol/seta, desconecte o terminal do PATS.  

2. Retire a caixa de comando do limpador/farol/seta. Há um parafuso "torx" na parte superior. 



 
3. Observe que atrás da caixa de comando há uma série de números (W1 a W11 e L1 a L11) que serão 
utilizados nessa montagem.  

Importante: ao localizar os fios correspondentes à numeração observar que estes serão vistos como 
espelho. Atentar para não inverter as ligações.  

Figura 2: Aspecto do circuito interno da chave de comando: 

  

As posições 1, 2 e 3 correspondem ao funcionamento do limpador traseiro e da bomba d'água. Assim,  

Limpador/Bomba 
1- Desligado/Desligada; 
2- Ligado/Desligada; 
3- Ligado/Ligada.  

A posição 3 é a posição do acionamento do esguicho (alavanca puxada totalmente).  

Figura 3: Diagrama do relé. Na realidade esses números não correspondem exatamente aos do relé utilizado, 
mas a posição é o que importa: 

 

Importante: deve-se observar a correspondência dos terminais no relé utilizado.  

Descrição: 
1 - Entrada do sinal (positivo ou negativo para o relé utilizado) para temporização; 
T - Entrada (positiva) do sinal de acionamento do esguicho (lavagem); 
15 - Alimentação do relé (12V); 
31 - Terminal negativo; 
53M - Sinal de potência de saída para o motor; 
53S - Captação do sinal de retorno do motor (não usado).  

Deve ser feito um "jumper" entre o terminal 15 e 1 que será ligado na alimentação e sinal para temporização.  

4. Localize o fio correspondente ao terminal W7 (saída para o motor do limpador), corte-o (não muito próximo 
ao conector). Utilize o pedaço preso ao conector e emende-o ao fio que será ligado ao terminal 15 do relé. A 
outra ponta do fio será emendada ao fio correspondente ao terminal 53M do relé.  

5. Localize no outro conector o fio correspondente ao terminal L8. Desencape uma pequena porção desse fio e 
emende o fio correspondente que será ligado ao terminal 31 do relé.  

Até esse ponto o motor já funciona temporizado mas, mesmo acionando o esguicho o acionamento continua 
temporizado (não permanece ligado por 20 segundos). Devo esclarecer que, devido ao projeto da Ford (Figura 
2), que não previu a aplicação do relé temporizador, e dispondo de um relé com entrada positiva do 
acionamento da bomba, tive que usar o relé miniatura.  

6. Antes de soldar os fios no relé miniatura prenda-o na carcaça do outro relé utilizando um adesivo epóxi ou 
qualquer outra cola que assegure resistência à trepidação. 



 
Figura 4: relé miniatura colado à carcaça do relé 

  

Ligação nos terminais do relé miniatura:  

7. Localize no conector o fio correspondente ao terminal W10, desencape uma pequena porção e emende um 
fio para ligá-lo no terminal de bobina do relé miniatura.  

8. Localize no conector o fio correspondente ao terminal W1, desencape uma pequena porção e emende um fio 
para ligá-lo no terminal de entrada do relé miniatura.   

9. Localize no conector o fio correspondente ao terminal W2, desencape uma pequena porção e emende um fio 
para ligá-lo no outro terminal de bobina do relé miniatura.  

10. O fio que será ligado no terminal T do relé (grande) deverá ser conectado ao terminal NA (normalmente 
aberto) do relé miniatura.  

Em todas as emendas é aconselhável aplicar uma camada de solda (opcional).  

11. Aplique uma tira de feltro (opcional) à face da carcaça do relé que ficará em contato com o metal da coluna 
de direção. Prenda o relé à coluna de direção com duas abraçadeiras plásticas.  

Figura 5: relé com o feltro aplicado e fixo com abraçadeiras: 

  

12. Faça os testes necessários quanto ao funcionamento e remonte a caixa de comando e capas para finalizar.  



Não convém utilizar um relé igual ao do limpador do pára-brisa porque este funciona, obrigatoriamente, com o 
sinal de retorno do motor do limpador, inclusive para o rearme ("reset") do relé. No entanto, esse relé tem o 
sinal de entrada do esguicho negativo, o que seria ideal, não fosse o método de temporização.  

Quanto ao ruído no acionamento, esse relé é mais silencioso do que o do temporizador do limpador (Ford), ou 
seja, o temporizador do limpador, na caixa de fusíveis, produz mais ruído do que esse relé, apesar deste estar 
mais próximo ao motorista.  

PS: Da próxima vez compro um carro que já venha com o temporizador... 


