Esteja dentro da lei !!!
NÓS TEMOS OS RELÉS QUE VÃO
AJUDAR A EVITAR MULTAS

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE
INSTALAÇÕES DOS RELÉS DE FARÓIS
ESQUEMA PARA ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DE FARÓIS COM
ALIMENTAÇÃO NEGATIVA
UTILIZANDO DNI 0102 / DNI 0212
Saída negativa
Potência Máx. 480W

Ligar no
Terminal 56
do Relé:
12V (DNI 0409)
ou
24V (DNI 0413)
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85

86

ESQUEMA PARA ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DE
LANTERNAS TRASEIRAS
UTILIZANDO DNI 0102 / DNI 0212
Ligar nas Lanternas Traseiras
Potência Máx. 480W

Ligar no
Terminal 56
do Relé:
12V (DNI 0409)
ou
24V (DNI 0413)

87
85

86

30

30

Ligar no
negativo
da bateria

BATERIA

OBS.: Para
lanternas com
ACIONAMENTO
NEGATIVO
ligar o terminal 30
no negativo da bateria

Ligar no
positivo
da bateria

BATERIA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DNI 0409 E DNI 0413
QUE AUTOMATIZAM O ACENDIMENTO DOS FARÓIS BAIXOS:
- Tendo o 5° terminal (58), possibilita o desarme do Relé durante o trajeto pelo motorista, podendo
voltar as características originais do veículo.
- Possui a temporização ideal para a estabilização elétrica do veículo após partida, não sobrecarregando a bateria, e do acendimento do farol, que é de 15 segundos.

PRINCIPAIS PERGUNTAS:
1- O veículo ao ser ligado, com a Chave de Luz na posição ‘’Desligada’’, o farol baixo acenderá
após 15 segundos e as lanternas traseiras também acenderão?
R: Não. Somente o farol baixo será ligado.
2- Com o farol baixo ligado poderei acender os faróis altos durante o percurso?
R: Sim. Basta colocar a Chave de Luz do veículo na posição ‘’Farol’’.
3- Poderei desligar o farol baixo durante o percurso?
R: Sim. Coloque a Chave de Luz do veículo na posição ‘’Lanterna’’ e as lanternas dianteiras e
traseiras acenderão, desligando o farol baixo.
4- Poderei ligar as lanternas traseiras e o farol baixo ao mesmo tempo?
R: Sim. Basta colocar a Chave de Luz na posição ‘’Farol’’, que o circuito original do veículo
será ativado.

DNI - 0409 - ( 12V )
DNI - 0413 - ( 24V )
RELÉ AUTOMÁTICO DE FARÓIS
ESQUEMA PARA ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DE FARÓIS (DNI 409/ DNI 0413)
Ligar na saída que
alimenta os faróis.
Potência Máx. 150W

Ligar na saída que
alimenta as lanternas
(inibe o relé quando acionado)
Ligar no
negativo
da bateria

Pós Relé de ignição
12V (DNI 0409) ou
24V (DNI 0413)
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15

15A

S
BATERIA
Ligar no negativo da lâmpada que indica
pressão de óleo (lado da cebolinha)
ou a lâmpada de carga da bateria
(lado que vai no D+ do alternador).
Em veículos que não tenham D+ ou
Pulso Positivo na cebolinha do óleo,
fazer ‘’jumper’’ do terminal 15 para o S.

ou acionamento automático
de qualquer outro equipamento

Os relés DNI 0409 / DNI 0413
foram projetados para oferecer
mais segurança e conforto para
você nas estradas. Sua função
é acender automaticamente os
faróis, aproximadamente 15 seg.
após o funcionamento do motor,
exceto quando a lanterna estiver
ligada. Pode ser aplicado para
automatização de funcionamento
de vários outros equipamentos
no veículo.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO:
- Veículos com módulo de conforto, podem não aceitar a instalação deste acessório, gerando
conflito no funcionamento;
- Potência máxima de 150W. Para potências maiores, utilize Relés auxiliares DNI.

AT E N Ç Ã O P R O P R I E T Á R I O :
- Não esqueça de ligar a Chave de Luz em locais escuros e/ou em situações
onde se fizerem necessário o acionamento das lanternas traseiras.
- Este produto, como qualquer acessório altera a originalidade do veículo.
A sua instalação e utilização são de responsabilidade do proprietário.

www.dni.com.br

