
LINHA DE ILUMINACAO

AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
A Linha de Iluminação da TURY é composta por diversos modelos de produtos, cada  

um com uma finalidade diferente. Confira abaixo estes produtos e suas funções:

AC05
REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

• O módulo AC05 tem dois modos distintos de funcionamento: 

1) Aviso sonoro de alerta temporizado para o motorista lembrar de ativar 
manualmente os comandos para acendimento de lanternas e faróis após 
partida do motor com ciclos de 30 segundos. O aviso será desativado 
quando o comando original de lanterna e farol for ativado pelo motorista. 

2) Acendimento automático dos faróis e lanternas após 3 segundos da partida do motor + 
Sistema programável para aviso sonoro de lâmpada de lanterna queimada. Avisos apenas para 
as lâmpadas de 3W a 7W, lâmpadas de LED não são detectadas mas não influenciam o sistema 
de detecção. O acendimento automático é desativado quando o comando original de farol for 
ativado pelo motorista. Quando o comando de farol original for desligado, o módulo emitirá 5 
bips de aviso indicando que o farol foi desligado. Evita sobrecarga no sistema elétrico do veículo 
evitando que na partida do motor as lâmpadas já estejam acesas. 

• Aviso sonoro para comandos de lanterna ou farol ligados com a chave de ignição 
desligada. Pode ser desativado se o veiculo já possuir sistema original desse alerta.

• Follow me home – temporização de lanternas e faróis com a chave de ignição desligada.

ALÉM DAS FUNÇÕES ACIMA TAMBÉM DEVE-SE DESTACAR SUAS OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

• Universal para ser aplicado em qualquer veículo 12 volts.

• Battery Saver: sistema de baixo consumo de corrente com o módulo em Stand-By. 

• Em caso de qualquer tipo de pane do produto, não interfere no funcionamento do sistema de 
iluminação original do veiculo.

* A alimentação dos faróis deve sempre ser realizada após o relay original de faróis, direto na linha 
das lâmpadas e nunca antes.



LINHA DE ILUMINACAO

AC04
O aparelho AC04 tem a finalidade de permitir a perfeita 
utilização de engates acoplados à carretas ou reboques  
nos veículos mais modernos. 

Ele é um estabilizador de tensão que evita que a ECU 
original do veículo (rede CAN-BUS) faça um diagnóstico 
errado provocado pelo aumento do consumo de energia  
que as lâmpadas das carretas e reboques causam. 

Sem a utilização do AC04, alguns veículos terão severos 
problemas para utilizarem carretas e reboques, que podem 
variar desde a ativação da luz de anomalia do painel até  
a impossibilidade em dar partida nos veículos. 

Consulte a aplicação correta para seu veículo.

AC06
A central de iluminação AC06 permite a automação dos faróis originais, 
para iluminação externa do veículo.

Follow me home: Se instalada para essa finalidade, 
possibilitará a temporização dos faróis após o 
veículo estar desligado, permitindo a iluminação 
do ambiente externo do veículo.  
A temporização é realizada através de curtos 
toques na chave de seta e a cada toque os  
faróis são mantidos acesos por 1 minuto, 
permitindo um máximo de até 4 minutos de 
temporização (4 toques).


