INFORMATIVO TÉCNICO KOSTAL
Informativo nº 125S/13
Descrição/Funcionalidade:

INSTALAÇÃO DO ALARME ATUAL NA MICRO–CHAVE
DA PORTA DO MOTORISTA NA LINHA VOLKSWAGEN
Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação em veículos
Volkswagen através da micro - chave da porta do motorista para a função de Trava/Destrava e subida dos vidros utilizando os
modelos de alarmes KOSTAL, K–100/300/500.
Atenção! Esse informativo é destinado somente para data a partir de 01/01/13, verifique essa informação atrás da central
do alarme, na etiqueta branca de identificação do módulo.

*Antes de iniciar a instalação, verifique se o alarme original e a Micro–Chave localizada no cilindro da porta do motorista
está em perfeito funcionamento.
*Como mostrado na ilustração acima, será necessário utilizar uma das saídas auxiliares do alarme e configurá-la para o
valor 13 (Multi-Pulso). Na ilustração a ligação foi ilustrada, utilizando a saída auxiliar 3, porém não necessariamente
precisa ser feito essa ligação com essa saída, qualquer uma das saídas auxiliares do alarme pode ser utilizada, basta
configurar o parâmetro correto de cada saída para o valor 13 (Multi – Pulso).
(Verifique abaixo detalhes de configurações)
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*A saída (Multi–Pulso) vai copiar a configuração que esta na saída do parâmetro 5 (Levantador de Vidros), ou seja,
será necessário que o parâmetro 5 (Levantador de Vidros) esteja no valor 4 (Pulso 10 Segundos), para que a saída
auxiliar 3 também envie um Pulso de 10 Segundos. (Verifique abaixo detalhes de configurações)
Atenção! Após o termino da instalação é necessário realizar a configuração para o perfeito funcionamento, segue
abaixo demonstração da configuração utilizando como referencia a saída auxiliar 3, a saída do Levantador de Vidros, não
será necessário configuração, já que essa saída já vem configurada de fabrica com o Pulso de 10 Segundos.

Atenção! Conforme diagrama de instalação, é necessário aplicar dois relês auxiliares universal de 5 pinos, sendo que um
relê auxiliar no sinal de Trava e um no sinal de Destrava.
*Estes relês auxiliares não são fornecidos com o kit de alarme.
Atenção! Localize o fio da Micro – Chave da porta do motorista e com auxilio de uma caneta de polaridade verifique que ao
rodar a chave pelo cilindro da porta ao Travar esse fio devera emitir Negativo e ao Destravar vai emitir positivo conforme
ilustração acima.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxilio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a
Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as
cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.
Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo
e-mail sac@kostal.com
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