
 

 
TSM2DBE 

 

Sistemas para automação de 2 vidros elétricos 
WV / FIAT 

 

Manual de Instalação 
 

Caracteristicas  
 
� Para utilização com botões eletrônicos / resistivos originais da linha VW e FIAT 
� Abertura / fechamento simultâneo de 2 vidros elétricos via alarme 
� Subida/Descida do vidro com um toque no botão.  Para segurança permite a interrupção do 

movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido. 
� Alívio de pressão interna  
� Saida temporizada em 60s  
� Compatível com alarmes que possuam saída negativa (travamento ou comando para 

acionamento de vidros elétricos) 
� Funções programaveis sem uso de jumpers 

 
Suporte Técnico 

(11) 55 23 99 48 
www.thtpro.com.br 
sac@thtpro.com.br 

 

Garantia do Produto: 
 
Os Módulos Automatizadores de vidros TSM2DBE  são garantidos por 2 anos a partir da 
data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto 
ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia.  A garantia 
perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando 
ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso 
fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. 
A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou 
fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas 
neste manual. 
 

 ATENÇÃO! 
Este produto não possui função antiesmagamento, o usuário deverá tomar as medidas de 
segurança durante a utilização. 
 
Loja: ___________________________________________________________ 
 

Comprador: _____________________________________________________ 
 

Endereço:_______________________________________________________ 
 

Data:_________________________Nota fiscal:_________________________ 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do vendedor 

 

Instalação 
Fixar o TSM2DBE em um local onde fique protegido de água, poeira.  Localize os fios de alimentação 
dos motores dos vidros elétricos. 
Efetue as ligações dos fios 7 Amarelo/Branco e 8 Cinza/Branco para o motor da porta esquerda e os fios 
1 Marrom/Branco e 2 Roxo/Branco para o motor da porta direita. 
Localize o fio do interruptor que envia sinal para subir/descer o vidro e ligue o fio 15 Amarelo para o 
interruptor da porta esquerda e fio 10 Roxo para o interruptor da porta direita. 
Conecte o fio 11 Azul no + 12 volts pós chave (linha 15), Fio 6 Verde no interruptor de porta (-), Fio 14 
Verde/Preto Comando negativo para fechamento dos vidros(Fechamento via Alarme), Fio 13 Cinza 
Comando negativo para abertura dos vidros(Abertura via Alarme) e Fio 3 Branco Saida temporizada de 
baixa corrente. 
Após conectar todos os fios de acordo com o diagrama de conexões, efetue a ligação do fio 4 Vermelho 
(alimentação +12 Volts) em um ponto que suporte a corrente necessária e o fio 5 preto (negativo) em um 
ponto com terra direto. Coloque o fusível. 
Ligue a ignição para validar as configurações automáticas. 
 
Configurações dos tipos de botões VW 
O TSM2DBE sai programado de fabrica para os botões originais VW das linhas FOX, GOL G4 e G5 
(botão eletrônico 1 estagio). Para operar com botões de 2 estagios conecte o módulo TSM2DBE e 
mantenha acionado para cima o botão que comanda o motor do vidro direito até que as luzes dos botões 
se apaguem.  
Ligue a chave de ignição para validar a programação. 

 

Diagrama de instalação do TSM2DBE  (VW) - Portas Dianteiras 

 
 
 
 

Branco saída  temporizada  3 

Vermelho +12 V   4 

Bateria 

Azul  +12 Volts pós chave  11 

Preto Ligar a massa  5 

Verde Porta negativa  6 

Verde / Preto Comando negativo 
 para fechamento dos vidros   14  

Roxo  10 

Amarelo/Branco 7 

Roxo /Branco  2 

Cinza/Branco 8 

Marrom/Branco   1 

Motor 
esquerdo 

Amarelo 15 

• Para efetuar medições na parte 
 elétrica dos veículos utilize sempre  
um multímetro Não utilizar lâmpadas  
de teste.  

Fusível 30A 

Cinza Comando negativo 
 para abertura dos vidros 13  

 

Motor 
direito 

• Programado de fábrica para 
botões eletrônicos VW com 1 
estágio 

Ignição 

Laranja 12  Saída sinal de trava ( - ) 

Botão Trava / 
destrava linha 

VW 

Cinza 16  Entrada do sinal 
Trava/Destrava 

 

Marrom 9  Saída sinal de destrava (-) 

 

 
Programação para botões FIAT 
 
Para operar com botões da linha FIAT conecte o módulo TSM2DBE e mantenha acionado para cima o 
botão que comanda o motor do vidro direito até que as luzes dos botões se apaguem.  
Ligue a chave de ignição para validar a programação. 

 
 

Diagrama de instalação do TSM2DBE  FIAT – Portas Dianteiras 
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• Para efetuar medições na parte 
 elétrica dos veículos utilize sempre  
um multímetro Não utilizar lâmpadas  
de teste.  
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