INFORMATIVO
TÉCNICO KOSTAL

DICA DE INSTALAÇÃO PARA ACENDER OS FARÓIS AO SE
LIGAR A IGNIÇÃO, COM AUXÍLIO DOS ALARMES KOSTAL.

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa surgir durante a
instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350, K550, KAPT FREE e KAPT 550.
Atendendo a nova determinação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), sob a Lei
13.290/2016 vigorando a partir de 8/7/2016, onde obriga que todos os veículos utilizem Farol
Baixo aceso quando estiverem trafegando em Rodovias Nacionais.

Informações importantes

ATENÇÃO!

Antes de iniciar a instalação, verifique como funciona o sistema elétrico do veículo,
em alguns é possível fazer a ligação diretamente no interruptor de luz, já outros só será
possível fazer após a central eletrônica. Verifique se as duas lâmpadas do farol baixo são
ou pelo menos seguem a potência de lâmpadas originais de linha de montagem, lâmpadas
fora do padrão especificado pelas montadoras podem resultar em mau funcionamento.
As cores dos fios utilizados nesse informativo são meramente ilustrativas, ou seja, podem
variar de acordo com o veículo que esta sendo aplicado.

É importante que o relé auxiliar de potência
a ser utilizado nessa ligação seja um relé
de qualidade, já que ele será o responsável
por fazeracender o farol baixo do veículo
enquanto ele estiver ligado.
- Relé auxiliar de potência;
- 5 pinos (Normal Fechado);
- 30//40A;
- Impedância maior que 120 Ohms
entre os pinos 85 e 86.

FUNCIONAMENTO:
- Após a instalação, os faróis baixos acenderão automaticamente ao ligar a ignição, sem a necessidade de utilizar o
interruptor de iluminação do veículo;
- Para utilizar somente as lanternas acesas, basta acioná-las normalmente pelo interruptor do veículo;
- Para que Faróis e Lanternas acendam juntos, é necessário acionar normalmente pelo interruptor do veículo.
Importante!
Com esta aplicação, não será mais possível permanecer com as lanternas e faróis apagados se a ignição estiver ligada.

Ligar em uma saída auxiliar
configurada para bloqueio

Ligar em um pós chave que cai quando
der partida (linha de acessórios)

Ligar no fio da lanterna
Relé auxiliar de potência 5 pinos 30//40A

Ligar no fio do Farol Baixo.
Obs: Não utilize 2 relés na mesma saída do alarme, caso os faróis
tenham 2 fios separados, utilizar um segundo relé e configurar mais
uma saída auxiliar para “Corte de Partida”.

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 entrar em contato com o
nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com
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