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Descr. do prod.: Central de Trava Elétrica

Início/elaboração

01/09/03

PN.: 150439000

Material:

Couche fosco

Dimensão:

85x95 mm

Pág. 01/01

Gramatura:

120 gr

Qde. de Cor:

1x1

Acabamento:

Refile

MKT

Ligação da TR111 para comando via alarme de vidro elétrico com central.
Alimentação do interruptor do vidro elétrico
Sobe

Saída do sinal de
trava do alarme

Desce
AZ
Ignição
VM
+ 12 V após fusível
VM/BR
CZ/VD

VM/PR
VM/AM

M

• Para descer os vidros, usar
outra TR111.
• Usar TR111para cada duas
portas.

Sobe

Diodo In4002
fornecido

PR/VD

CZ/AZ
Central
de vidro
esquerdo

Desce
Sinal de trava
da centralina

PR/AM

Alimentação original dos interruptores
dos vidros elétricos:
12 V
MASSA

Ligar fio-VM/BR
12 V
MASSA

Central
de vidro
direito

M

Ligação da TR111 para comando de trava elétrica padrão comando no
descansa-braço (importado).
Chave de comando
de trava

12 V

12 V

PR/VD
PR/AM

VM
AZ
VM/PR
VM/AM

+ 12 V após fusível
Ignição - não usar
Para destrava do alarme
Para trava do alarme

CZ/VD
CZ/AZ

VM/BR

M
Verificar se os fios que saem da chave de comando de
trava, diretamente para os motores, descansam em
MASSA (conforme desenho acima), ou am 12 V. A seguir,
veja tabela a baixo para ligar ligar o fio-VM/BR.

Descanso dos fios que ligam os motores:
MASSA
+ 12 V

Ligar fio-VM/BR:
+12 V após fusível
MASSA

Dica importante de instalação: É altamente recomendada a utilização de um voltímetro ou ponteira de prova digital para os testes.
Uma ligação incorreta pode causar sérios danos aos veículos e/ou ao sistema que você está instalando.
Cuidado! Nunca faça a ligação antes de ter certeza se um dos casos acima se aplica seu veículo. A escolha errada do esquema acarreta
queima das centrais de vidro ou trava. Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente 0800 880 1400.
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Data

Visto

Data

Elaborado por Evandro

Garantia do Produto PST.
A Central de Trava Elétrica - TR111 é garantido por um (1) ano a partir da data de
compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação ou nos
componentes do produto. O conserto ou substituição do aparelho com defeito não
prorroga o prazo de garantia.
A garantia perde a validade quando o aparelho com defeito for violado por pessoas não
autorizadas, quando este Certificado de Garantia ou número de série do produto forem
rasurados, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados devido a
instalação incorreta, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de
limpeza, etc. A garantia da instalação deve ser acordada entre a loja instaladora e o
consumidor final.
Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST fica restrita
ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nesse caso, procure um
revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e o quadro abaixo
devidamente preenchido. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco
do comprador.
A PST não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou
fora do veículo ou pelo furto do próprio veículo.
Prezado Usuário! Caso necessite reparar seu produto em
garantia, entre em contato com o SAC PST 0800-880-1400 e
informe-se sobre o Posto de Serviço Autorizado mais próximo.
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Produto:
Nº de Série:
Comprador (Nome):
Endereço:
Veículo/Marca:
Loja (Nome):
Nota Fiscal Nº:
Carimbo e Assinatura do Vendedor:

Data daVenda:
Cidade/UF:
Modelo:

PST INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
AV. AÇAÍ, 2045 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 69075-020
MANAUS/AM - C.N.P.J. 84.496.066/0001-04
INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.pst.com.br

A PST reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações dos seus produtos
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