MANUAL INSTALAÇÃO MDV - 46
(Automatiza - 4 vidros)

DIAGRAMA PARA 4 VIDROS:
RELÉ EXTERNO DE 30A
Se necessitar temporização, ligue assim.

CONEXÕES DO RELÉ EXTERNO DE 30A

FUNCIONAMENTO:

- Acionamento do módulo através de pulso negativo do alarme ou
através de pulsos positivo de seta e trava.

+12V

86
30

87

- Se a temporização for negativa, Ligar no negativo.

85
VIDRO DIANT. LADO MOTORISTA

VIDRO DIANT. LADO CARONEIRO

- Pode ser usado em veículos com 4 vidros convencionais, porta do
motorista automatizada, portas dianteiras automatizadas ou quatro
vidros automatizados.
- Saída negativa temporizada para uso de relé externo (veja no
diagrama de ligação).

Seleção Polaridade Relé Temporizador:
- Em veículos onde se deseja temporizar o pós chave que alimenta as teclas ou central original (Ligar +12V)

CONJUNTO DAS TECLAS DOS VIDROS

87A

- Faz a descida de 4 vidros elétricos, automátiza para 2 vidros
elétricos.

Pino 85....Fio BR (-)
Pino 86....+12V
Pino 87....(SELEÇÃO)
Pino 87A..Pós Chave
Pino 30....Aliment. Teclas

MARROM
(APÓS CHAVE)

BR (-)

AMARELO

VERDE

BR/AM (VIDRO DESCE)

BR/VD (VIDRO DESCE)

- Na configuração para dois vidros, faz a função de anti-vacúo.

(Na configuração de LVP,
ligar no pulso da seta)

M137

LARANJA

Seleção do BR/AM:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

NÃO MEXA NO JUMPER COM O MÓDULO ENERGIZADO
Antes de começar a instalação, SELECIONE O JUMPER NA PLACA
DO MÓDULO de acordo com a aplicação que necessitar, conforme
abaixo:

Seleção do BR/AZ:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

VM/PT

PT/AM

VM/LR

AZUL
BR/AZ
(VIDRO DESC E)

Seleção do BR/VD:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

REV:B

Seleção do BR/LL:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

VIDRO TRAZ. LADO CARONEIRO

VIDRO TRAZ. LADO MOTORISTA

FUSÍVEL

SELEÇÃO DE FUNCIONAMENTO - JUMPER MOD

VM/AM

CINZA

LILAS

(LIGAR NO FIO DE EXPANSÃO
DO ALARME (-NEG.))

BR/LL
(VIDRO DESC E)

VERMELHO
PRETO

POSIÇÃO DO JUMPER MOD CONFORME APLICAÇÃO:
(44) - Configuração para veículos com 4 vidros convencionais na
descida. Neste caso o módulo automatiza os 4 vidros na descida.
(64) - Configuração para 2 vidros automatizados. O módulo
automatiza. Ex.: Novo KA com vidros dianteiros automatizado.
(50) - Configuração para veículos com porta do motorista
automatizada. Ex.: Corolla XLI, Citroën Picasso, Air Cross, Hyundai
Sonata, Elantra, Ix35, Santa Fé. Ex.: Duster com vidro automatizado
na porta do motorista.
(60) - Configuração para veículos com 2 vidros dianteiros
automatizados. Ex.: Kia Sorento, Optima, Land Rover, Ford Fusion
11/12. Ex.: Duster com vidors automatizados na porta do motorista e
do caroneiro.
(70) - Configuração para veículos com 4 vidros automatizados. Ex.:
New I30 (quatro vidros automatizados)

POSIÇÃO DO JUMPER SP/SN:
Com o Jumper (SP/SN) conectado, aciona com sinal Negativo no
fio Cinza, (sinal que vem do alarme universal).
Com o (jumper MOD na posição 64), aciona sempre com negativo.
Sem Jumper (SP/SN), aberto, aciona por pulso Positivo de setas no
fio Laranja e pulso Positivo de travas no fio Cinza.
É NECESSÁRIO LIGAR OS DOIS FIOS.
Observação:
Para mudar a posição do Jumper, Retire a alimentação do Módulo,
não mexa com o módulo energizado.

www.microcontrol.com.br

MANUAL
OPERAÇÃO
INSTALAÇÃO

MANUAL INSTALAÇÃO MDV - 46

Termo de Garantia

(Automatiza - 2 vidros)

DIAGRAMA PARA 2 VIDROS:
CONEXÕES DO RELÉ EXTERNO DE 30A

Pino 85....Fio BR (-)
Pino 86....+12V
Pino 87....(SELEÇÃO)
Pino 87A..Pós Chave
Pino 30....Aliment. Teclas

RELÉ EXTERNO DE 30A
Se necessitar temporização, ligue assim.

Seleção Polaridade Relé Temporizador:
+12V

- Em veículos onde se deseja temporizar o pós chave que alimenta as teclas ou central original (Ligar +12V)

CONJUNTO DAS TECLAS DOS VIDROS

86

87A

30

87

- Se a temporização for negativa, Ligar no negativo.

85

VIDRO DIANT. LADO CARONEIRO

VIDRO DIANT. LADO MOTORISTA

DESCE

DESCE

MARROM
(APÓS CHAVE)

BR (-)

AZUL

LILAS
BR/LL

1. O equipamento deve estar dentro do prazo de
garantia que é de 12 (doze) meses à partir da
data da compra.
2. A garantia termina se:
— O produto for violado;
— A instalação for inadequada;
— Houver penetração de água no circuito
eletrônico do equipamento;
— O equipamento for exposto a produtos
químicos, fogo, etc.
3. No caso de ser necessário o uso da garantia,
procure o revendedor que fez a instalação,
pois ele é o responsável pela retirada do
produto para encaminhá-lo ao fabricante.
4. No prazo de garantia o equipamento será
consertado sem nenhum ônus ao proprietário
do mesmo, que é responsável apenas por
eventuais despesas de remessa.

BR/AZ (VIDRO)

(VIDRO)

VERDE

AMARELO

BR/VD (VIDRO DESCE)

BR/AM(VIDRO DESCE)

5. A MICROCONTROL não se responsabiliza
por furtos ocorridos no interior do veículo,
violação ou roubo do mesmo.
6. As baterias e caixas dos produtos não estão
cobertas pela garantia.

Seleção do BR/LL:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.
Seleção do BR/VD:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

VM/LR

PT/AM

VM/PT

VM/AM

LARANJA

Seleção do BR/AZ:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.
Seleção do BR/AM:
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Nota: Devido ao constante aperfeiçoamento dos
produtos, as especificações e o desenho estão sujeitos
a possíveis modificações sem prévio aviso.
Este equipamento tem um consumo mínimo, porém
constante. Se o veículo ficar parado por vários dias,
poderá acarretar na descarga da bateria.

FUSÍVEL

1.

CINZA

A MICROCONTROL exime-se de qualquer ocorrência
decorrente do tipo de codificação de qualquer função
escolhida pelo proprietário do produto.

ROSA

(LIGAR NO FIO AUXILIAR
DO ALARME (-NEG.))

RECOMENDAÇÕES:

(AUXILIAR 2)

VERMELHO
PRETO

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS:

Novo KA (2 Vidros Automatizados) - Usar a configuração do jumper na posição (64). Desconectar conector de 4 vias na tecla dos vidros para
desabilitar automação original.
DUSTER, Vidros Convencionais - Usar jumper na posição (44), usar relé auxiliar conforme diagrama.
DUSTER, Vidro Porta Motorista Automátizado - Usar jumper na posição (50). Usar relé auxiliar conforme diagrama.
Duster, Vidros Motorista e Caroneiro Automatizado - Usar jumper na posição (60). Usar relé auxiliar conforme diagrama.
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