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SOBRE NÓS

Tury é uma empresa brasileira fundada em 1990, 

localizada em São Paulo. Com uma área de mais 

de 20.90300 m² e 200 funcionários diretos, 

nossa fábrica é capaz de produzir mais de 3 

milhões de unidades anualmente.

A Tury também é fornecedora oficial de várias 

empempresas automotivas de Nível 1, como Toyota, 

Renault, Nissan, Ford e Hyundai.

Nossos produtos de última geração são 

vendidos em mais de 30 países diferentes.



Oferecemos uma variedade incrível 

de soluções de última geração para a 

indústria automotiva.

A TURY é certificada pela ISO 9000, 

ISO 14000, IATF 16949 e ISO 4500. 

Seguimos rigorosos procedimentos de 

controle de qualidade, como ESD, MSC, 

EMI, EMC e testes de metalografia.

Nosso Centro de P&D é um dos mais 

avançados da América Latina, com 

vários engenheiros experientes e 

várias patentes de tecnologia. Nossa 

filosofia é baseada na inovação e 

melhoria contínua de nossos produtos 

e processos.



O corpo corporativo é composto por pessoas jovens e altamente capacitadas, que 

além de terem muito amor e carinho pela empresa, amam o que fazem.

A empresa organiza e apóia projetos sociais de sustentabilidade ambiental na região 

onde atua.

É com essa história de sucesso e com essa infraestrutura e equipe sensacional, que 

trazemos para você o que há de melhor em qualidade automotiva: os produtos TURY!

CConheça nossa incrível linha de produtos, 100% desenvolvida e produzida no Brasil 

e torne-se nosso parceiro de negócios.
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DESCIDA

Adiciona a função de abertura simultânea de todas as janelas elétricas do 

veículo através do controle remoto original ou de controles remotos de 

alarmes/remote start instalados. 

SUBIDA 

Adiciona a função de fechamento simultâneo de todas as janelas elétricas do 

veículo através do controle remoto original ou de controles remotos de 

alarmes/remote start instalados. 

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

A linha de produtos Upgrade da Tury está no 

mercado há mais de 20 anos, com mais de 2 

milhões de unidades instaladas, a Tury  traz para 

você uma solução de última geração.  Integrando-se 

perfeitamente aos vidros elétricos de diferentes 

marcas e modelos de veículos, a Tury oferece 

uma solução de qualidade garantida. 

CConfira abaixo as funções e características 

desta linha de produtos Tury.

UPGRADE - LINHA PRO
VIDROS ELÉTRICOS
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MODO AUTO ADAPTATIVO  

A tecnologia ARS da TURY atua de forma auto adaptativa. Desta forma, as 

variações nos sinais dos vidros gerados por mudanças na temperatura 

ambiente,ambiente, ou desgaste do sistema mecânico dos vidros e na queda de tensão 

da bateria do veículo, serão compreendidas instantaneamente pelo sistema 

ARS da TURY para se auto adaptar e garantir a perfeita atuação do sistema de 

segurança contra esmagamentos. 

ARS 

AdicionaAdiciona a proteção Auto Reverse System (ARS), também conhecida como 

antiesmagamento, para proteção contra acidentes nas janelas elétricas que 

não detenham essa função original de fábrica. A tecnologia ARS utilizada tem 

patente tecnológica no Brasil até 2031 e atende todas as normas de segurança 

veicular existentes no mundo como a FMVSS 118, CONTRAN 413/13, EEC 

70/60 entre outras. 

ONE TOUCH  

Converte o funcionamento das teclas de acionamento dos vidros. As teclas 

originais do veículo que não operam em modo automático (one touch) 

passarão a operar em modo one touch para o fechamento e a abertura em todas 

as portas do veículo. Permite selecionar 2 modos one touch: Short and Long.

DRIVER'S CONTROL  

A tecnologia utilizada garante que o motorista bloqueie o movimento das 

janelas do passageiro por meio de um comando divergente do motorista em 

relação ao utilizado pelos passageiros.
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SAFETY  

O sistema de segurança do equipamento PRO garante que não exista o 

fechamento automático indesejado das janelas elétricas quando o botão 

interno de travamento das portas for ativado.

TEMPORIZAÇÃO

Permite que as teclas de comando dos vidros operem por 1 minuto após o 

veículo ser desligado. Caso exista a operação das teclas dentro deste período 

o tempo de 1 minuto se renova por mais 1 minuto à cada nova operação das 

teclas.

MODO MANUAL

Para a plena garantia do sistema ARS da TURY, um funcionamento em modo 

manual de fechamento entrará em vigor em uma das janelas quando forem 

realizadas manobras de abertura e/ou fechamento por até 10 vezes sem que 

antes disso realizem o fim de curso (totalmente aberto ou totalmente fechado). 

Após o fechamento ou abertura completa (fim de curso) do vidro ocorra, o 

ffechamento automático (one touch) retornará a funcionar.

MODO FAIL  

Por segurança adicional, caso o ARS seja ativado durante o fechamento dos 

vidros por controle remoto, uma rotina automática entrará em funcionamento 

realizando até 4 tentativas de fechamento do vidro não fechado. Caso 

permaneça a condição de atuação do ARS, na última tentativa o vidro regredirá 

somente 5 mm do ponto de ativação do ARS, mantendo assim o vidro o 

mínimo mínimo fechado possível.

10x
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REPAIR 

Centrais aptas a substituírem centrais originais de fábrica com defeitos.

KIT UPGRADE  

Centrais que realizam o upgrade de kits de vidros elétricos Instalados com todas 

as funções acima.

SUBIDA FECHADURA 

Adiciona a função de fechamento simultâneo das 4 janelas elétricas do veículo 

através do botão presente na maçaneta externa da porta do motorista

24 VOLTS  

Centrais disponíveis para veículos 24 Volts.

OEM INTEGRATION    

Adiciona todas as novas funcionalidades citadas acima, sem, entretanto, 

alterar as características originais do veículo para o funcionamento das janelas 

elétricas.

NO BLOCK   

A operação do PRO garante que nenhum inconveniente ocorra enquanto o 

botão original de bloqueio dos vidros dos passageiros estiver ativado e ocorrer 

algum comando para o fechamento dos vidros pelo controle remoto.

24v
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PRO 2 (família)

PRO 4 (família)

TW 2 (família)
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Consulte a tabela para ver os recursos e funções disponíveis:

- Função disponível - Função original de fábrica
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Centrais microprocessadas de 8 e 32 BITS;

Tecnologia Ripple Counter ARS de 3ª geração com 6 amplificadores operacionais;

Entrada e saídas para leitura e atuação sobre sinais analógicos de sinal ou de 

potência, resistivos, Hall, LIN ou CAN de botões e motores de vidros elétricos;

Led para feedback de programação e status;

Microchave e Jumpers para programações;

CControle e proteção contra EMI;

Testado e aprovado EMC.

CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS

RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO

Alguns produtos da TURY para automação 

de vidros elétricos possuem recursos de 

programação para seu pleno funcionamento 

ou para a seleção e customização de 

algumas funcionalidades.
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PRO 2 / PRO 4 -  Aprendizagem dos sinais eletrônicos dos vidros elétricos para 

o perfeito funcionamento da tecnologia ARS da TURY;

PRO 2 / PRO 4 - Definição do padrão one touch: Modo Short ou Modo Long;

PRO 2 / PRO 4 / PRO 1 - Definição se operará pelo controle remoto original do 

veículo ou por controles remotos de alarmes instalados;

PRO 4.36 - Aprendizado do sinal de setas; 

PROPRO 1.0 / COMFORT - Tempo de pulso pode ser programado para qualquer 

sistema de vidros elétricos;

PRO 1.0 – Tipo do pulso de fechamento dos vidros: Analógico ou Resistivo.

PRO 1

•  Comprimento: 5.3 cm    •  Largura: 3.5 cm

•  Altura: 2.6 cm       • Peso: 0.020 g

PRO 2

•  Comprimento:  7.0 cm   •  Largura: 6.7 cm

•  Altura:  2.7 cm       • Peso: 0.060 g

PRO 3

•  Comprimento: 4.85 cm   •  Largura: 2.53 cm

•  Altura: 2.5 cm       • Peso:  0.020 g

PRO 4

•  Comprimento:  10.8 cm   •  Largura: 7.9 cm

•  Altura: 2.8 cm       • Peso: 0.140 g
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UNIVERSAL

PLUG AND PLAY

PLUG AND PLAY LONG
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TILT DOWN  

Função que reclina automaticamente o espelho retrovisor do passageiro após o 

engate da marcha ré.

REBATIMENTO  

Função que permite ao usuário recolher e abrir novamente os retrovisores 

através do controle remoto original do veículo ou através de controles remotos 

de alarmes instalados. Garante não só proteção para os retrovisores como 

melhora o espaço em corredores apertados de estacionamentos. Disponível 

para veículos dotados do mecanismo elétrico original de rebatimento.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

Essa linha de produtos para automação de 

retrovisores elétricos adiciona novas funcionali-

dades nos espelhos elétricos originais de 

fábrica. Desenvolvidos com máxima qualidade e 

perfeição, a linha TURY é  famosa e reconhecida 

no mercado profissional como melhor e mais 

completa solução para clientes exigentes.

Confira abaixo as funções e características 

desta linha de produtos Tury.

UPGRADE - LINHA PARK
RETROVISORES ELÉTRICOS
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ABERTURA DO TETO SOLAR

Abertura do teto solar do veículo por meio do controle remoto original do 

veículo ou de controles remotos de alarme / remote start instalados.

FECHAMENTO DO TETO SOLAR 

Fechamento do teto solar do veículo por meio do controle remoto original do 

veículo ou de controles remotos de alarme / remote start instalados.

DELAY  

Possibilidade de ajustar o tempo de permanência do espelho retrovisor após a 

manobra Tilt Down de 0 até 10 segundos antes do retorno à posição original. 

Os produtos da linha PARK saem de fábrica programados para aguardarem 3 

segundos após o retorno à posição original.

MODO MANUAL

No modo manual, a função Tilt Down será realizada sempre que o motorista der 

um simples toque no botão de abaixar o espelho retrovisor com a chave 

seletora dos espelhos posicionada para o lado do passageiro. 

MODO AUTOMÁTICO

Possibilidade de a função Tilt Down atuar sempre que a marcha ré for engatada. 

Para isso a chave seletora dos espelhos direito e esquerdo original do veículo 

deve estar sempre posicionada para o lado do passageiro. Os produtos da linha 

PARK saem de fábrica programados para operarem em modo automático
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Consulte a tabela para ver os recursos e funções disponíveis:

PARK 1 

PARK 2

PARK 3

PARK 4

PARK 4.21

PARK 5
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PARK 6
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- Função disponível

DESCIDA

Adiciona a função de abertura simultânea de todas as janelas elétricas do 

veículo através do controle remoto original ou de controles remotos de 

alarmes/remote start instalados. 

SUBIDA 

Adiciona a função de fechamento simultâneo de todas as janelas elétricas do 

veículo através do controle remoto original ou de controles remotos de 

alarmes/remote start instalados. 
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Centrais microprocessadas de 8 e 32 BITS;

Power Mos para driver dos motores;

Led para feedback de programação e status;

Microchave e Jumpers para programações;

Controle e proteção contra EMI;

Testado e aprovado EMC.

CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS

PARK 1/2

•  Comprimento: 5.3 cm    •  Largura: 13.5 cm

•  Altura: 2.6 cm       • Peso: 0.020 g

PARK 2/3/4/5/6

•  Comprimento: 7.0 cm    •  Largura: 6.7 cm

•  Altura: 2.7 cm       • Peso: 0.060 g

 PLUG AND PLAY UNIVERSAL
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FECHAMENTO DO TETO SOLAR 

Fechamento do teto solar do veículo por meio do controle remoto original ou de 

controles remotos de alarme / remote start instalados.

ABERTURA DO TETO SOLAR

Abertura do teto solar do veículo por meio do controle remoto original ou de 

controles remotos de alarme / remote start instalados.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

A linha Upgrade para teto solar adiciona novas 

funcionalidades ao teto solar original de fábrica 

e cortinas de forração interna. Desenvolvidos 

com a máxima qualidade, os produtos Sky são 

reconhecidos no mercado profissional como a 

melhor e mais completa solução para clientes 

exigentes.

CConfira abaixo as funções e características 

desta linha de produtos Tury.

UPGRADE - LINHA SKY
TETO SOLAR
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MODO DE VENTILAÇÃO

Abra remotamente o teto solar na posição de ventilação para deixar o ar quente 

sair do veículo.

MODO AUTO ADAPTATIVO  

A tecnologia ARS da TURY atua de forma auto adaptativa. Desta forma, as 

variações nos sinais dos vidros gerados por mudanças na temperatura 

ambiente,ambiente, ou desgaste do sistema mecânico dos vidros e na queda de tensão 

da bateria do veículo, serão compreendidas instantaneamente pelo sistema 

ARS da TURY para se auto adaptar e garantir a perfeita atuação do sistema de 

segurança contra esmagamentos. 

ARS 

AdicionaAdiciona a proteção Auto Reverse System (ARS), também conhecida como 

antiesmagamento, para proteção contra acidentes nas janelas elétricas que 

não detenham essa função original de fábrica. A tecnologia ARS utilizada tem 

patente tecnológica no Brasil até 2031 e atende todas as normas de segurança 

veicular existentes no mundo como a FMVSS 118, CONTRAN 413/13, EEC 

70/60 entre outras. 

ONE TOUCH 

Converte o funcionamento das teclas de acionamento do teto solar em padrão 

one touch para abrir e para fechar o teto solar e a cortina de forração interna. 
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Consulte a tabela para ver os recursos e funções disponíveis:

SKY 1 

SKY 2
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- Função disponível

Centrais microprocessadas de 8 e 32 BITS;

Tecnologia ARS com ripple counter de 3ª geração com 6 amplificadores operacionais;

Entrada e saídas para leitura e atuação sobre sinais analógicos de sinal ou de 

potência, resistivos, Hall, LIN ou CAN de botões e motores de tetos solares;

Led para feedback de programação e status;

Microchave e Jumpers para programações;

CControle e proteção contra EMI;

Testado e aprovado EMC.

CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS
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RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO

Alguns produtos da TURY para automação 

de vidros elétricos possuem recursos de 

programação para seu pleno funcionamento 

ou para a seleção e customização de 

algumas funcionalidades.

SKY 2T - Aprendizagem dos sinais eletrônicos dos vidros elétricos para o perfeito 

funcionamento da tecnologia ARS da TURY;

SKY 2T - Definição do padrão one touch: Modo Short ou Modo Long; 

ALL - Definição se operará pelo controle remoto original do veículo ou por 

controles remotos de alarmes instalados;

SKY 1 / SKY 2  - Tempo de pulso pode ser programado para qualquer sistema de 

vidros elétricos;

SSKY 1 / SKY 2  – Tipo do pulso de fechamento dos vidros: Analógico ou Resistivo.
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SKY 1.0

•  Comprimento: 5.3 cm    •  Largura: 3.5 cm

•  Altura: 2.6 cm       • Peso: 0.020 g

SKY 1.16 / 1.9

•  Comprimento: 3.3 cm     •  Largura: 2.3 cm

•  Altura 1.0 cm         • Peso: 0.005 g

SKY 2T

•  Comprimento: 7.0 cm    •  Largura: 6.7 cm

•  Altura: 2.7 cm       • Peso: 0.060 g

PLUG AND PLAY UNIVERSAL
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KEYLESS

Toda a operação é feita através do controle remoto original, sem a necessidade 

de nenhum controle remoto adicional.

SENSOR DE MOVIMENTO

Detecta movimentos bruscos no veículo, como por exemplo o carro sendo 

rebocado. Possui 7 níveis diferentes de ajuste.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

A linha de produtos Upgrade da Tury está no 

mercado há mais de 20 anos, com mais de 2 

milhões de unidades instaladas, a Tury  traz 

para você uma solução de última geração. Nosso 

sistema de alarme keyless, adiciona até 27 

novas funcionalidades nos veículos. 

CConfira abaixo as funções e características 

desta linha de produtos Tury.

UPGRADE - LINHA COMFORT
ALARME KEYLESS
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SENSOR VOLUMÉTRICO

Detecta qualquer movimento dentro do veículo após 20 segundos da ativação. 

Possui 4 níveis diferentes de ajuste.

SENSOR DE INCLINAÇÃO

Detecta qualquer inclinação do veículo, como por exemplo, roubo de rodas. 

Possui 7 níveis diferentes de ajuste.

SENSOR PERIMÉTRICO

Detecta qualquer abertura das portas, capô ou porta-malas após 20 segundos 

da ativação.

SMART FEEDBACK

Opção de selecionar o sinal sonoro da sirene e / ou acender os sinais luminosos 

para confirmar a ativação / desativação do sistema de alarme.

SMART BLOCK 

Nossa tecnologia Smart Block possui patente pendente e funciona bloqueando 

a bomba de combustível do veículo em caso de qualquer tentativa de roubo.



21

SAFETY 

Proteção que garante que a desativação do alarme COMFORT apenas será 

efetuada através do comando à distância do controle original do veículo, 

evitando falsas tentativas de desativação por ladrões. Possui diferentes modos 

de operação.

FRENAGEM DE EMERGÊNCIA (ESS)

Em casos de uso repentino dos freios, os indicadores luminosos piscarão 8 

vezes para alertar os outros motoristas. Possui 7 níveis diferentes de ajuste.

FUNÇÃO MANOBRISTA

Habilitado apenas se a função Smart Block estiver instalada. Permite desabilitar 

a função Smart Block e o sistema antifurto, evitando revelar o acesso da chave 

secreta a terceiros.

ANTI ASSALTO

Habilitado apenas se a função SMART BLOCK estiver instalada. Inicia o monitora-

mento após 10 segundos da ativação da ignição, após este tempo, se a porta for 

aberta e fechada com a ignição ligada, o primeiro movimento do veículo inicia uma 

contagem regressiva de 20 segundos, após este tempo a sirene é acionada e o 

monitor de LED pisca. Se o veículo parar e permanecer parado por mais de 10 

segundos, ele será bloqueado. Esta função está originalmente desabilitada e pode 

ser habilitada por programação.

BOTÃO SEGREDO

Botão opcional para desativar o alarme sem o uso do controle remoto original.
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ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA 

Se o alarme não for ativado após desligar o veículo e fechar as portas em 

20 segundos, o sistema de alarme será ativado automaticamente.

SMART FEEDBACK   

Com nosso software TURY PROG, você pode verificar os 5 últimos feedbacks 

do seu sistema de alarme.

TRAVAMENTO POR VELOCIDADE

Bloqueia automaticamente as portas do veículo após atingir determinada velocidade.

ALERTA DE PORTAS ABERTAS

Se alguma porta for aberta com o veículo em movimento, você ouvirá um alerta 

programável.

TEMPORIZADOR DE ILUMINAÇÃO (FOLLOW ME)

Ativa os faróis e lanternas traseiras por 45 segundos através do controle remoto 

original.
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ALERTA DE ILUMINAÇÃO ATIVADA

Alerta sonoro para informar que os faróis continuam acesos após o 

desligamento do veículo. Também pode ser programado para ativar somente 

quando a porta do motorista for aberta.

ALERTA DE SETAS ATIVADAS

Informa através de um efeito sonoro, setas acionadas esquecidas com mais de 

1 minuto.

FUNÇÃO PÂNICO

Ativa a sirene e as luzes do veículo através do controle remoto para auxiliar na 

localização do veículo em estacionamentos.

ACENDIMENTO DOS FARÓIS

Ativação automática dos faróis e lanternas traseiras através de 3 modos:

1. Por movimento: Ativado depois que o veículo começar a se mover.

2. Sensor Crepuscular: Ativado na ausência de luz ambiente com ajuste de 

sensibilidade.

3. Alerta sonoro: Alarme sonoro para lembrar o motorista de ligar os faróis.

DESTRAVAMENTO DAS PORTAS

Recurso opcional para destravar automaticamente as portas quando o veículo 

é desligado.
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SUBIDA

Aciona a função de fechamento simultâneo de todos os vidros elétricos por 

meio do controle remoto original ou por controles de alarmes. Disponível para 

veículos equipados com sistemas one touch e ARS original em todas as janelas.

ABERTURA DE PORTÃO  

Abertura de portões automáticos usando a luz alta do veículo.

DESLIGA RÁDIO

Possibilidade de desligar automaticamente a unidade principal após desligar a 

ignição. Isso pode ser programado para desligar após 30 ou 60 minutos. Permite 

ouvir música por exemplo, mesmo com a ignição desligada.

MODO DE ECONOMIA DE BATERIA

Desligue completamente o alarme durante viagens ou manutenções 

programadas para evitar qualquer consumo indesejado de bateria.
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Todas as funções presentes no COMFORT 

também podem ser ativadas, desativadas e ter as 

sensibilidades dos sensores ajustadas através da 

Chave Key, Ultrassom e TURYPROG, um software 

fácil de usar para qualquer tipo de computador. 

AAtravés do TURYPROG, também é possível salvar 

programações e identificar o motivo dos últimos 5 

alertas ocorridos. Para usar o TURYPROG é 

necessário usar a ferramenta de interface serial da 

TURY, que é vendida separadamente.

RECURSOS DE PROGRAMAÇÃO

Microprocessador ARM 32 Bits;

Smart Block com patente Tury pendente;

Relays Panasonic para alimentação de setas e bloqueio;

High Side Drives para faróis e lanternas traseiras;

Buzzer built in para avisos sonoros;

Fusível de proteção built in.

CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS 
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Central de Alarme

•  Comprimento: 7.0 cm    •  Largura: 6.7 cm

•  Altura: 2.7 cm       • Peso 0.060 g

Central de Bloqueio

•  Comprimento: 5.3 cm    •  Largura: 3.5 cm

•  Altura: 2.6 cm       • Peso: 0.020 g

Master Key

•  Comprimento: 3.45 cm    •  Largura: 2.3 cm

•  Altura: 1.0 cm        • Peso: 0.005 g

Sirene

•  Comprimento: 4.6 cm    •  Largura: 7.0 cm

•  Diâmetro: 5.0 cm      • Peso: 0.60 g

Ultrassom (Sensor Crepuscular)

•  Comprimento: 3.5 cm    •  Largura: 2.0 cm

•  Altura: 2.0 cm       • Peso: 0.005 g

Ultrassom

•  Comprimento: 2.5 cm    •  Largura: 2.0 cm

•  Altura 2.0 cm       • Peso: 0.005 g
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COMFORT 1.1  (Plug and Play)

COMFORT 1.3 (Plug and Play)

COMFORT 1.1 (Universal)

COMFORT 1.2 (Universal)

COMFORT 1.3 (Universal)

COMFORT 1.4 (Universal)
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- Disponível

Consulte a tabela para ver os componentes presentes em cada módulo:

UNIVERSAL

PLUG AND PLAY
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Todos estes acessórios funcionam em conjunto com o  COMFORT e são vendidos separadamente:

UPGRADE
ACESSÓRIOS

• Permite que as 4 portas sejam trancadas / destrancadas através do controle remoto do alarme;

• Totalmente ajustável com diferentes níveis de sensibilidade;

• Irá disparar o alarme em caso de movimento repentino, como roubo por caminhão de reboque;

• Irá disparar o alarme em caso de movimento repentino de inclinação, como roubo de rodas.

LOCK - Sistema de Travas Elétricas 

• Adiciona a possibilidade de desligar a unidade central via controle remoto;

• Desliga automaticamente o rádio na ativação do alarme ou após 30 minutos com a ignição 

desligada. Liga o rádio novamente ou zera o cronômetro se a porta abrir ou fechar.

AC01 - Desligamento Automático do Sistema de Rádio

Acendimento automático dos faróis e luzes após 3 segundos da partida do motor + sistema 

programável.

• Aviso sonoro para evitar sair do veículo com o farol acesso;

• Follow me: Ativa os faróis e lanternas traseiras por 45 segundos com a chave de ignição desligada.

AC05 - Automação do Sistema de Iluminação

Sensor Volumétrico: Detecta qualquer movimento dentro do veículo 20 segundos após a 

ativação. Possui 4 níveis diferentes de ajuste.

SONIC - Alarme com Sensor Ultrassom 
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CANAIS

Realiza a alimentação de 5 diferentes canais para  trailer ou carreta: Freio, setas 

direita e esquerda, lanternas e ré.

SMART MODULE  

Nosso módulo funciona com todas as tecnologias modernas de veículos, como 

sinais PMW com monitoramento LIN ou CAN.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

A linha CONNECT é a interface de iluminação 

para engates mais completa do mercado. Com 

uma incrível variedade de opções, esta linha 

também inclui módulos com classificação IP68 

para aplicações que requerem submersão 

subaquática. Confira abaixo as funções e 

características dessa linha de produtos TURY.

LINHA CONNECT
KIT ELÉTRICO PARA ENGATE
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FORNECIMENTO 12V 

Fonte de alimentação independente de 12 volts. Desta forma, a

corrente original do veículo não é afetada, evitando sobrecargas, fusíveis 

queimados ou superaquecimento da fiação elétrica original do veículo.

PROTEÇÃO TÉRMICA

Todos os nossos módulos possuem um circuito de proteção térmica avançado 

para evitar superaquecimento.

PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE POLARIDADE 

Proteção interna que protege o módulo CONNECT e o veículo contra curto 

circuitos ou inversão de polaridade na instalação elétrica da carreta ou do trailer 

em relação ao veículo.

OEM INTEGRATION 

Estabiliza a tensão do veículo quando um trailer é conectado, evitando a 

ativação de quaisquer luzes de advertência.

IP68

Possui proteção grau IP68 que garante total proteção do aparelho mesmo 

sendo submergido em água até 10 metros de profundidade.
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Consulte a tabela para ver os recursos e funções disponíveis:

HITCH TESTER

Desenvolvemos equipamentos que facilitam a verificação 

do funcionamento do sistema de iluminação de reboques 

em veículos. Este equipamento atende ao padrão europeu 

(ISO 1724) e ao padrão norte americano. Para a aplicação 

da norma norte americana, o equipamento é fornecido 

juntamente com os adaptadores das diferentes tomadas 

utilizadas, com 4, 6, 5 e 7 vias e um cabo de extensão de 6 

metmetros para que um único instalador possa realizar todos 

os testes.
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Hitch Tester

•  Comprimento: 1.95 cm    •  Largura: 5.5 cm

•  Altura: 4.3 cm        • Peso: 30 g

Central 

•  Comprimento: 6.9 cm    •  Largura: 6.9 cm

•  Altura: 3.3 cm       • Peso: 0.070 g

UNIVERSAL

PLUG AND PLAY



33

MAPS 

Adiciona 4 novos mapas de aceleração no veículo, cada qual com 9 níveis de 

ajuste. Desta forma o motorista terá à sua disposição, como ajustar o ponto 

ideal de resposta da aceleração do veículo, conforme suas características, 

removendo o delay de resposta do acelerador. Os diferentes mapas e seus 

9 níveis garantem uma perfeita customização para cada diferente perfil de 

momotorista e também para as diferentes necessidades, como meio urbano, 

rodovias, viagens com o veículo carregado, ladeiras entre outras situações. 

FAST é um produto único que vai mudar a vida de todos os motoristas.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

A linha FAST é um módulo de fácil instalação 

que melhora a resposta do acelerador e 

também funciona como dispositivo de 

segurança. Através de 35 modos de condução, 

o motorista tem acesso a uma aceleração 

instantânea e segura, aproveitando o melhor 

desempenho que o veículo tem a oferecer. 

CConfira abaixo as funções e características 

dessa linha de produtos TURY.

LINHA FAST
PERFORMANCE 
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TURY APP

Capacidade de controlar todos os recursos da Linha FAST pelo aplicativo 

mobile Tury. Disponível em 3 idiomas, para IOS e Android, com Bluetooth 5.0. 

Permite o emparelhamento criptografado de até 4 dispositivos.

PARKING

Nosso modo valet  limita a aceleração do veículo. Isso é usado quando o carro 

é deixado em estacionamentos com manobristas ou em qualquer outro local 

onde você gostaria de limitar a aceleração do veículo.

LOCK

Função de segurança para travar o pedal do acelerador eletronicamente. Este é 

um modo anti-roubo avançado ou para pais que não querem que seus filhos 

dirijam sem permissão. Com a função LOCK ativada, o veículo não se moverá, a 

menos que seja rebocado.

MODO ORIGINAL   

A qualquer momento o motorista pode desativar o FAST e assim o veículo 

voltará a operar 100% de forma original de fábrica. Isso pode ser feito pelo 

aplicativo TURY ou pelo painel de comando do FAST. 

TIPOS DE VEÍCULO

FAST pode ser utilizado em qualquer veículo com acelerador eletrônico (manual 

ou automático) e também em qualquer tipo de motor a combustão.
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KIT DE TEST DRIVE

Nosso Kit de Test Drive é a solução definitiva para revendedores que desejam 

oferecer um rápido test drive para seus clientes. Neste kit você receberá não só 

o módulo FAST, mas uma variedade de chicotes que podem ser instalados 

instantaneamente em qualquer tipo de veículo.

Central

•  Comprimento: 5.3 cm    •  Largura: 3.5 cm

•  Altura: 2.6 cm       • Peso: 0.020 g

Painel

•  Comprimento: 6.9 cm    •  Largura:  6.9 cm

•  Altura: 3.3 cm       • Peso: 0.0 g

TURY APP 
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