
Olá amigos do Blog Niltran.com. 

Mais uma super dica para os profissionais que trabalham com as lavadoras Electrolux. 

Dessa vez vamos apresentar em duas partes um tutorial com os procedimentos para testes das placas 
eletrônicas da lavadora Electrolux modelos TOP8 – TOP8A – TOP8S. 

Nesta primeira parte veremos os testes das placas que vem de fábrica e na segunda parte veremos os 
testes com a placa eletrônica do fabricante VILECTRON. 

Abaixo seguem as especificações das lavadoras: 

Lavadoras TOP8(21081CBA), TOP8A(21081EBA) e TOP8S(21081SBA). 

Segue abaixo uma breve descrição do funcionamento das lavadoras TOP8 e TOPS(Figura 1): 

 

A placa superior recebe sinais do teclado, sensor da tampa(reed switch) e pressostato. Após receber tais 
sinais, interpreta e envia comandos para a placa inferior(programas de lavagem). 

A placa inferior executa tais comandos acionando as válvulas, bomba, motor, resistência, etc. 
Vale a pena  lembrar que é a placa inferior que alimenta a placa  superior. Ou seja, para o funcionamento 
da placa superior, é indispensável o fornecimento pela placa inferior da tensão correta. 

Segue abaixo uma breve descrição do funcionamento da lavadora TOP8A(Figura 2): 

 



A placa superior recebe sinais do teclado. A placa inferior recebe sinais do pressostato e sensor da 
tampa(reed switch). A placa superior e a inferior se comunicam(trocam informações). 

A placa superior interpreta e envia comandos para a placa inferior(programas de lavagem). 

A placa inferior executa tais comandos acionando as válvulas, bomba, motor, resistência, etc. 
Vale a pena  lembrar que é a placa inferior que alimenta a placa  superior. Ou seja, para o funcionamento 
da placa superior, é indispensável o fornecimento pela placa inferior da tensão correta. 

 IMPORTANTE! 
· Não manusear as placas com as mãos úmidas. 
· Sempre que necessário, manusear as placas segurando-as pelas bordas. 
· Como existem muitos componentes sensíveis na placa, deve-se ter cuidado no manuseio. 
· Devido a pequena distância entre as soldas na placa superior, é indispensável muita atenção 
durante as medições. Qualquer contato entre as pontas de prova pode danificar a placa. 

Painéis das Lavadoras Eletrônicas: 

TOP8 

 

TOP8A 

 

TOP8S 



 

Seqüência de Acendimento dos Leds na Placa Superior. 

Led Nível de Água (TOP8, TOP8A e TOP8S) 
O Led aceso corresponde ao Nível de Água selecionado. 

 



 

Durante a execução do programa de lavagem deve piscar o led que indica o ciclo de operação (lavagem, 
enxágüe ou centrifugação). Enquanto estiver executando as etapas de molho, deve piscar o led que indica 
molho e o led de lavagem deve ficar aceso, sem piscar. 
O led da centrifugação deve ficar sempre apagado enquanto a função Adiar Centrifugação estiver ativa. 

Led Aumentar Tempo de Molho (TOP8, TOP8A e TOP8S) 
O Led aceso corresponde ao Aumento do Tempo de Molho selecionado. 
Led Adiar Centrifugação (TOP8 e TOP8S) 
Led aceso corresponde à função Adiar Centrifugação ativa. 
Led Temperatura do Molho (TOP8A e TOP8S) 
Led aceso corresponde à Temperatura de Molho selecionada . 
Led Enxágüe Adicional (TOP8A) 
Led aceso corresponde ao Enxágüe Adicional selecionado. 
Led Programas Preferidos (TOP8S) 
O Led aceso corresponde ao  Programa Preferido selecionado. 
Led  Grau de Sujeira (TOP8S) 
O Led aceso corresponde ao Grau de Sujeira selecionado. 
Led Número de Enxágües (TOP8S) 
O Led aceso corresponde ao Número de Enxágües selecionado. 
Led Iniciar / Pausar (TOP8S) 

Quando ativa a função pausa, o led desta tecla deve ficar piscando e o display deve alternar a indicação 
entre ‘IP’ (Iniciar/Pausar) e o tempo restante do programa de lavagem. 

Se pressionada quando em pausa, deve voltar a executar o programa de lavagem do ponto onde havia 
parado. Então o led desta tecla fica aceso e o display indica apenas o tempo restante para execução do 
programa de lavagem. 

Procedimento para Teste das Placas: 

 Alimentação dos componentes 
Verificar se o componente(motor, bomba, válvula, etc.) está sendo energizado/acionado dentro 
do programa de lavagem(ver tabela de ciclos de lavagem, eventos e acionamento de componentes 
no Manual de Serviços disponível no blog ) 

 Mau contato/rompimento rede elétrica 
Verificar se existe algum mau contato nos conectores da rede elétrica que esteja causando o não 
acionamento do componente. 
Medir a continuidade dos cabos elétricos entre as placas e entre placa e o componente. 

 Alimentação da placa superior 
Medir a tensão(CC) entre os pinos (tabela 1) 



 

(as fotos com a identificação de cada pino estão no final deste tutorial) 

A figura 3 apresenta a medição de alimentação na placa superior da lavadora TOP8S (a Foto 3 no 
final deste tutorial apresenta a medição real realizada na placa): 

Tensão que deve 
ser encontrada  -4V ~ -5,6V 

Se a tensão estiver fora deste valor, verificar algum mau contato de conectores ou rompimento no cabo 
da rede elétrica. 

 Placa Superior enviando comandos para a Placa Inferior 
Medição de Tensão na Placa Superior  da Lavadora TOP8 – conector 10 vias: 

Cada cabo do conector de 10 vias da placa superior (Figura 4 ou Foto 1) é responsável por enviar a placa 
inferior um comando para realizar o acionamento dos componentes da lavadora(ver tabela 2). 

 



 

Tal comando consiste em níveis de tensão CC(–5V e 0V). 
Dependendo dos níveis de tensão, ocorre ou não o acionamento dos componentes. 

Para detectar falhas na placa superior, basta escolher um programa de lavagem e medir as tensões(CC) de 
cada pino do conector de 10 vias(ver figura 4 ou foto 1) tomando como referência(GND) o pino 10 do 
conector da placa superior. 

Durante os eventos do programa escolhido(ver Manual de Serviços da Lavadora Eletrônica) observar se a 
placa superior envia os níveis de tensão(comandos) corretos  para placa inferior(conforme tabelas 3, 4, e 
5). 

Abaixo segue a tabela 3 com a correspondência dos pinos do conector de saída da placa 
superior/componente a ser acionado – como também os níveis de tensão(CC) que devem ser encontrados 
na placa superior quando o respectivo componente se encontra acionado/desligado: 

 

Na agitação, o motor rotaciona ora num sentido, ora noutro. É por esse motivo que a tensão a ser medida 
nos pinos 6 e 7 oscila(ora em –5V, ora em 0V). Para verificar se a placa superior está comandando 
corretamente o acionamento do motor, medir a tensão nos pinos abaixo(tabela 4): 

 

Pinos constantemente energizados(tabela 5): 
Para o correto funcionamento da lavadora, estes pinos devem estar polarizados constantemente com os 
valores indicados na tabela abaixo: 



 

Rotina de Teste Lavadora TOP8A: 

Rotina de Teste: 
1.  Pressionar simultaneamente as teclas “Ligar/Desligar” e “Enxágüe Adicional” durante 3 segundos, 
com a lavadora em  stand-by. Inicia rotina de teste, acende “Molho” e aciona a válvula de  pré-lavagem. 
(Se os níveis baixo e alto do pressostato estão ativos e  transbordante está desligado, vai para o passo 06, 
teste da placa de potência). 

2.  Aguarda Pressostato Baixo-> Acende “Baixo” e aciona a válvula de pré-lavagem. 
3.  Ao pressionar a tecla “Nível de Água”, ocorre acendimento de “Super Lavagem”, “Suave” e aciona a 
válvula de lavagem. 

4.  Aguarda Pressostato Alto (ou a tecla “Nível de Água”) -> Acende “Alto” e aciona a válvula de 
enxague. 

5.  Ao pressionar a tecla “Temperatura do molho”, ocorre acendimento de “Quente”, “Fria” e aciona a 
resistência de aquecimento. 

6.  Ao pressionar a tecla “Seleciona Programa de Lavagem”, ocorre acendimento dos  LED´s “Lavagem 
Normal”, “Enxague” e acionamento do Motor CW e CCW, isto é, deve fazer agitação. 

7.  Aguarda Pressostato transbordante (ou a tecla “Nível de Água”) -> Acende “Alto”, “Baixo” e aciona a 
bomba de drenagem e aciona o motor do freio liberando o freio. 

8.  Aguarda desliga Pressostato Baixo -> Apaga “Baixo, Alto” e aciona a bomba/freio. 

9.  Ao pressionar a tecla “Aumentar Tempo de Molho”, ocorre acendimento de “Centrifugação” e 
acionamento da bomba/freio, executa centrifugação. 

10.  Aguarda a tampa (REED SWITCH) ser aberta -> Acende “Lavagem Suave”, desliga motor  e 
bomba/freio. Se a tampa for fechada, reinicia a centrifugação (liga bomba/freio e 5 segundos depois liga o 
motor). 

11.  Ao pressionar a tecla “Enxágüe Adicional”, ocorre acendimento de “+1 Hora” e “Enxague 
Adicional”. 

12.  Pressionar a tecla “Ligar/Desligar” para encerrar a rotina de teste. 

OBSERVAÇÃO: 
·  evento corrente cancela o evento anterior. Caso seja pressionada a tecla Ligar/Desligar, a rotina 
deverá ser cancelada. 
·  Durante as rotinas de funcionamento forçado a tampa pode ser ou estar aberta sem alterar/cancelar 
o processo. 

Medição de Tensão na Placa Superior da Lavadora TOP8S – conector 12 vias: 

Cada cabo do conector de 12 vias (Figura 5 ou Foto 3) é responsável por enviar a placa inferior um 
comando para realizar o acionamento dos componentes da lavadora(ver tabela 6). 



 

 

Tal comando consiste em níveis de tensão CC(–5V e 0V). 

Dependendo dos níveis de tensão, ocorre ou não o acionamento dos componentes. 
Para detectar falhas na placa superior, basta escolher um programa de lavagem e medir as tensões(CC) de 
cada pino do conector de 12 vias(ver Figura 5 ou Foto 3) tomando como referência(GND) o pino 11 do 
conector da placa superior. 
Durante os eventos do programa escolhido(ver Manual de Serviços da Lavadora Eletrônica) observar se a 
placa superior envia os níveis de tensão corretos(comandos) para placa inferior(conforme tabelas 7, 8 e 
9). 
Na próxima página segue a tabela 7 com a correspondência dos pinos do conector de saída da placa 
superior/componente a ser acionado – como também os níveis de tensão(CC) que devem ser encontrados 
na placa superior quando o respectivo componente se encontra acionado/desligado: 

 

Na agitação, o motor rotaciona ora num sentido, ora noutro. È por esse motivo que a tensão a ser medida 
nos pinos 6 e 7 oscila(ora –5V, ora em 0V). Para verificar se a placa superior está comandando 
corretamente o acionamento do motor, medir a tensão nos pinos abaixo(Tabela 8): 



 

Pinos constantemente energizados(tabela 9): 
Para o correto funcionamento da lavadora, estes pinos devem estar polarizados constantemente com os 
valores indicados na tabela abaixo: 

 

 

 



 

 
Éisso ai pessoal. 

Essa semana retorno com a segunda parte onde os testes serão na placa VILECTRON. 

Espero que gostem desse post e aproveito para agradecer a visita de todos. 

Comentários sobre esse post são bem vindos. 

Um abraço, 

Nilton Neto. 

 


