Temporizador de Luz Interna Inteligente
Potência Máxima da Lâmpada - 20W
Fios:
Alimentação
Preto : Massa ou chassis
Vermelho : +12V (Bateria)
Entradas
Amarelo : Entrada do sinal de abertura da porta
Laranja : Contato Pós-Chave (Linha 15)
Verde : Entrada Sinal Alarme (Sinal da Trava das Portas – Fechamento)
Saídas
Azul : Saída do sinal temporizado da abertura das portas. (Pot. Máxima – 20W)
Configuração
Branco : Cortar o fio para acrescentar + 10 seg. ao tempo total
Cinza : Cortar o fio para acrescentar + 20 seg. ao tempo total

Procedimento de Instalação:

- Conecte o fio preto à massa ou chassis.
- Conecte o fio vermelho ao +12V da bateria.
- Conecte o fio laranja ao +12V do contato do tipo pós-chave (linha 15).
Obs.: A linha 15 é o +12V que é acionado quando se liga a chave do contato e não é interrompido
no momento da partida do motor.
- Conecte o fio verde ao sinal do alarme que comanda o fechamento das portas (Use o diodo que acompanha
o produto).
- Interrompa o fio do sinal da porta que vai para a luz interna (fio ligado à massa quando a porta é aberta).
- Conecte o fio amarelo ao fio do sinal interrompido no lado que vai para a porta e o fio azul ao fio do sinal
interrompido no lado que vai para a luz interna.
Obs.: O fio do sinal a ser interrompido deve ser o fio que sobe direto para a luz do teto, com isso
as duas/quatro portas serão temporizadas. Se o fio de apenas uma das portas for interrompido,
apenas aquela porta será temporizada.
- Corte os fios Branco e/ou Cinza de acordo com a configuração dos tempos.
Obs.: O tempo padrão é 10 seg., cada fio cortado acrescenta o valor especifico ao tempo total. Ex.
Se os dois fios forem cortados, o tempo total será de 40 seg.
Consumo de corrente em stand-by: aprox. 10mA (0,01A) = 0,12W

GARANTIA
A garantia do Temporizador é de 6 (seis) meses*.

*Data descrita na etiqueta do produto ou através da nota fiscal.
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