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TRT 150.409

Pós-Chave de
Ignição - 12Vcc

Relé Automático de Faróis 12V

Saída para a  Entrada da 
Chave Seletora de Farol (56)

Entrada da Saída da Chave 
Seletora de Lanterna(58)

Negativo da lâmpada que indica 
Pressão  do Óleo (lado da Cebolinha)
 ou na lâmpada de  Carga da Bateria 

(lado D+ do Alternador)

O TRT150.409 acende os faróis baixos automaticamente 
depois de aproximadamente 7 segundos após o 
funcionamento do motor, exceto se a chave da lanterna 
estiver ligada. Ideal para quem se utiliza muito de rodovias.

Obs: Quando a Chave Seletora das luzes for colocada na 
posição lanterna, o farol baixo apaga-se, permanecendo as 
lanternas ligadas.
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TRT 150.409 - 12V

Relé Automático de Faróis
Saída (+) para:

  Chave Seletora de Farol(56)
 ou Saida que Alimenta os Faróis Baixos

 ou Bobina do Relé Aux. dos Faróis Baixos.
Opcional: Ligação do Day Light 

Saída da Chave 
Seletora de Lanterna(58) ou 

Saída que Alimenta as Lanternas

Negativo da lâmpada que indica 
Pressão  do Óleo (lado da Cebolinha)
 ou na lâmpada de  Carga da Bateria 

(lado D+ do Alternador)

Esse relé acende os faróis baixos automaticamente depois de 
aproximadamente 7 segundos após o funcionamento do 
motor, exceto se a chave da lanterna estiver ligada. 

Nota - Quando a Chave Seletora das luzes for colocada na 
posição lanterna, o farol baixo apaga-se, permanecendo as 
lanternas ligadas.
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TRT 150.413 - 24V

(+) Pós-Chave de Ignição
12V - TRT150.409
24V - TRT150.413BATERIA

+

Negativo da 
Bateria

INFORMAÇÕES

- Potência Máxima: 150W, usar relés auxiliares Top Relay para 
potências maiores.
- Instalação e utilização de responsabilidade do proprietário, 
pois altera a originalidade do veículo.
- Ao anoitecer ligar a chave de luz para a posição farol para  
que as lanternas traseiras sejam ligadas.
- Este produto pode não funcionar corretamente em veículos 
que possuem módulo de conforto, consulte seu eletricista de 
confiança.

OBSERVAÇÕES
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TRT 150.409

Pós-Chave de
Ignição - 12Vcc

Relé Automático de Faróis 12V

Saída para a  Entrada da 
Chave Seletora de Farol (56)

Entrada da Saída da Chave 
Seletora de Lanterna(58)

Negativo da lâmpada que indica 
Pressão  do Óleo (lado da Cebolinha)
 ou na lâmpada de  Carga da Bateria 

(lado D+ do Alternador)

O TRT150.409 acende os faróis baixos automaticamente 
depois de aproximadamente 7 segundos após o 
funcionamento do motor, exceto se a chave da lanterna 
estiver ligada. Ideal para quem se utiliza muito de rodovias.

Obs: Quando a Chave Seletora das luzes for colocada na 
posição lanterna, o farol baixo apaga-se, permanecendo as 
lanternas ligadas.
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TRT 150.409 - 12V

Relé Automático de Faróis

Saída (+) para:
  Chave Seletora de Farol(56)

 ou Saida que Alimenta os Faróis Baixos
 ou Bobina do Relé Aux. dos Faróis Baixos 

Saída da Chave 
Seletora de Lanterna(58) ou 

Saída que Alimenta as Lanternas

Negativo da lâmpada que indica 
Pressão  do Óleo (lado da Cebolinha)
 ou na lâmpada de  Carga da Bateria 

(lado D+ do Alternador)

Esse relé acende os faróis baixos automaticamente depois 
de aproximadamente 7 segundos após o funcionamento do 
motor, exceto se a chave da lanterna estiver ligada. Ideal 
para quem se utiliza muito de rodovias.

Nota - Quando a Chave Seletora das luzes for colocada na 
posição lanterna, o farol baixo apaga-se, permanecendo as 
lanternas ligadas.

ISO 9001:2008

Relemix Eletrônica Ltda.
Rua Cachoeira do Ararí, 418 – V. Leonor - São Paulo - Tel/Fax:(011) 2218.8474  

TRT 150.413 - 24V

(+) Pós-Chave de Ignição
12V - TRT150.409
24V - TRT150.413BATERIA

+

Negativo da 
Bateria

INFORMAÇÕES

- Potência Máxima: 150W, usar relés auxiliares Top Relay 
para potências maiores.
- Instalação e utilização de responsabilidade do proprietário, 
pois altera a originalidade do veículo.
- Ao anoitecer ligar a chave de luz para que as lanternas 
traseiras sejam ligadas.
- Este produto pode não funcionar corretamente em veículos 
que possuem módulo de conforto.

OBSERVAÇÕES

Exemplo 2 (frente e verso)
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