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Manual Central Trava Elétrica

TK 30

A Central para Travas Elétricas TK 30 trava as portas pela detecção de aceleração (não havendo necessidade de ligação de fio no sensor de
velocidade) caso as portas estejam fechadas e ignição esteja ligada. Ao abrir e fechar alguma das portas com a ignição ligada, o sistema
reiniciará, permitindo o re-travamento por aceleração, ao desligar ignição as portas serão destravadas.
Central de trava com elês para ligar direto aos motores de trava.

Garantia

Diagrama de Conexões

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as

Lilás

condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da
seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A

12 V Pós chave

Azul

Comando destrava negativo (-)

Branco

Comando trava negativo (-)

Verde/Preto

Porta (-) *Observação

Cinza

Saída positiva motor destrava (+)

Amarelo

Saída positiva motor trava (+)

Vermelho

Positivo 12V

Preto

Negativo (GND)

garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do
produto e a loja instaladora.
A garantia fica automaticamente inválida se este produto:
• For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
• Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
• For danificado por acidentes com o veículo ou queda.
O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

Lilás
Branco
Azul
Verde/Preto

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência
de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio
veículo.
A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e
1

características dos seus produtos sem aviso.
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SOFT Automotiva
Filial: Av. Água Verde, 462 - Loja 04 - Curitiba - PR
+55 41 3544 8500
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41 98729 2154

Média Alta

Máxima

*Observação> Fio Verde/Preto
Em caso de Trava Original ligar no interruptor de porta.
Em caso de substituição de centralina de trava (TR 26), ligar no fio da micro chave
(atuador 4 fios).

CNPJ 03.938.055/0001-35

Linha completa de Central Trava Elétrica

TK 30

Média

Importante: Central deve estar bem fixada na instalação, caso fique solta a sensibilidade
do acelerômetro será afetada pela inércia. Não instalar dentro da porta, próximo à alto
falantes, para evitar travamento indesejado.

soft@softeletronica.com.br

TK 20

Cinza
Preto
Amarelo
Vermelho

J3

Minima

www.softautomotiva.com.br

0800 707 8555 |

J3
J2
J1

Sensibilidade de aceleração para travamento (Jumpers J2 e J3)

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Suporte Técnico:
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DUAL LOCK
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