Värma
Ladda
		Skydda
TILLBEHÖRSPAKET –
FÖR DIG SOM ALLTID ÄR
PÅ VÄG
Skräddarsy ett tillbehörspaket som gör
arbetsdagen enklare, tryggare och bekvämare.

Värma

Börja arbetsdagen i en varm och
startklar bil med DEFA bilvärme
DEFA är marknadsledande i Europa på bilvärme och
levererar bilvärmesystem till privatbilar, yrkesbilar
och större fordon.
Det finns många olika lösningar. En sak har
de dock alla gemensamt - de kan skräddarsys
efter ditt fordon och dina behov. Om du vill ha
en motorvärmare, har vi optimerade lösningar
som är anpassade till de flesta motortyper. En
motorvärmare ger bättre bilekonomi genom minskat
motorslitage och minskad bränsleförbrukning.
Dessutom minskar de skadliga utsläppen.
Om du lägger till en kupévärmare, kommer du att
börja arbetsdagen i en rumsvarm bil med isfria
rutor – ett trafiksäkert och effektivt utnyttjande
av arbetsdagen.

*Börja dagen i en varm och startklar
bil. Med det kompletta WarmUppaketet får du batteriladdare,
kupéfläkt och motorvärmare i ett.
Storleken på batteriladdaren väljer
du utifrån ditt behov. Kombinerat
med styrenheten Link har du
alltid full kontroll och kan börja
arbetsdagen utan problem, oavsett
väder.

Termini-serien är världens minsta kupéfläkt, den
levereras med wattstyrkor från 1300-2100 och
kan enkelt monteras på ett diskret sätt i alla kupéer.
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Fördelar
Alltid varm kupé & isfria rutor
Förlängd livstid på motorn
Alltid laddat batteri
Styrning via SmartPhone
Ställ in upphämtningstid
Varning vid lågt batteri
Upp till 71% lägre utsläpp*
Upp till 24% lägre förbrukning*
Temperatur ute
Temperatur inne i bilen
Stöldvarning i din smartphone
Positionering på karta
Hastighetsvarning
Info. om kabeln är ansluten
Kabelvarning vid start
Bluetooth
GSM
Abonnemang

*Enligt studie utförd av VTT. Läs mer på defa.com.

Med DEFA WarmUp får du:
Varm bil och frostfria rutor
Fulladdat batteri och säker start
Enkel styrning via app
Upp till 24 % lägre bränsleförbrukning
Upp till 71 % lägre hälsoskadliga utsläpp
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Värma

Vilket DEFA bilvärmesystem
passar dina behov?

Skydda

DEFA fordonslarm DVS90 sparar tid & pengar
Varje år drabbas tusentals fordonsägare av bilinbrott. Många av dem är hantverkare. Stölder ur
fordon är både dyrt och besvärligt. Det gäller
särskilt för dem som använder fordonet som sin
arbetsplats och förvarar sina verktyg där eftersom
inbrottet inte bara innebär förlust av egendom, utan
också förluster i form av uteblivna
arbetsmöjligheter.
Modulbaserat larm, godkänt av SSF
DEFAs populära fordonslarm DVS90, erbjuder
fordonsägaren ett skydd mot inbrott och stöld, via
avancerade sensorer som larmar om en ruta
krossas, en dörr öppnas eller om fordonets
position förändras, exempelvis vid däckstöld eller
bortforsling. Är bilen utrustad med keyless-system
kan larmet utökas med Second Authorization, som
skyddar mot dagens avancerade form av bilstöld
där tjuven via stöld av signalen från keyless-nyckeln
kan öppna och starta bilen. DVS90 är modulbaserat och kan utökas med fler sensorer efter behov.

“Att säkra sin utrustning är en av de
viktigaste investeringarna en hantverkare
bör göra.”
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Skydda

DEFA Finder Link Spårning och positionering
Med DEFA Finder Link kan du när som helst se var
ditt fordon är. Positionen kan du enkelt dela med
polis eller räddningstjänst. Dessutom kan du få
stöldvarning till din smartphone om någon
startar eller flyttar din bil.

NYHET!
Inbrottsvarning direkt till din smartphone!
Genom att kombinera de båda
systemen DVS90 med Finder Link
kan nu fordonsägaren även få en
varning till sin smartphone om
inbrottslarmet utlöses!

Mottaget meddelande

Enheten “Min Bil“ rapporterar
ett inbrottslarm.

OK

Mottaget meddelande

Enheten ”Min bil” rapporterar
ett inbrottslarm.

Startspärr
Fönsterdekal
Rörelsesensor (tillbehör)
SecondAuthorization(tillbehör)
Nivåsensor (tillbehör)
Positionering på karta
Hastighetsvarning
Stöldvarning i din smartphone
NYHET!

Inbrottslarmtilldinsmartphone
GSM
Abonnemang
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Ladda

Energikrävande teknik ställer
höga krav på batteri & laddning
Nya fordon kräver allt mer el för att försörja
energikrävande teknik. Många har råkat ut för
ett tomt batter och det är särskilt illa om du är
beroende av bilen för att kunna utföra ditt jobb.
Moderna yrkesfordon kräver mycket av batteriet,
dels för att de har avancerade tekniska lösningar
som kräver mycket ström, men också för att all
extrautrustning använder batteriet som strömkälla.
Om du därtill kör korta sträckor, får batteriet inte
möjlighet till tillräcklig laddning.
OK

Batteriet kräver uppmärksamhet, precis som om
det vore däck, kylsystem eller bromsar. Att inte
kontrollera däcktrycket leder till att däcken slits ut i
förtid och detsamma gäller batteriet, som är hjärtat
i start-och laddsystemet i varje fordon.

Hur mycket kostar ett tomt batteri för
yrkeschauffören?
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Undersökningar har visat att 8 av 10
batterireklamationer beror på faktorer som påverkat
batteriet efter produktion. Fordon kör ofta omkring
med ett laddtillstånd på 60-80 % året runt. Detta
faktum förkortar batterilivstiden avsevärt. 100%
laddtillstånd ger batteriet maximal livslängd.
Rutinmässig underhållsladdning är därför ett måste.
Körvanor
Om fordonet körs korta sträckor hinner inte batteriet
laddas upp ordentligt.
Temperatur
Både låga och höga temperaturer innebär problem
för batteriet. Vid låga temperaturer sjunker
batteriets kapacitet och vid höga temperaturer ökar
batteriets självurladding.
+25°C 		

±0°C		

-18°C

100% 		

65%		

40%

Start/stop-system
15% av dagens fordonsflotta och 80% av de
nya bilar som tillverkas är utrustade med Start/
stop-system och funktioner som minskar
bränsleförbrukning och koldioxid-utsläpp. Det
ställer extra krav på batterierna, då det är förarens
körmönster som avgör när batteriet laddas.

Motorn
startas

Generatorn
deaktiveras vid hög
motorbelastning.
Batteriet laddas inte.

Låg motorbelastning.
Batteriet laddas

Motorn stannar
då bilen står still.
Batteriet laddas inte
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Ladda

Vad påverkar batteriets livslängd?

Ladda

Batteriladdare från DEFA
DEFA utvecklar batteriladdare för personbilar,
transportbilar och tyngre fordon. Vilken batteriladdare
du ska välja beror på hur mycket ström du behöver
tillföra batteriet och hur lång tid laddningen får ta. En
batteriladdare är en billig försäkring för ett startklart
fordon, oavsett temperatur och batteriskick.

MultiCharger
Högpresterande laddare för fast montering i alla typer
av fordon. Enkel installation tack vare Plug-in-system.
Flera modeller finns att välja mellan.

Produkt:

Art.nr:

Laddström:

MulliCharger 1203

450009

3A

MulliCharger 1204

450020

4A

MulliCharger 1205

450016

5A

MulliCharger 1205R

450015

5A

MulliCharger 1210 Flex

450017

10A

MultiCharger 1x12A

705200

1x12A

MultiCharger 2x12A

705300

2x12A

MultiCharger 1x20A

705800

1x20A

MultiCharger 2x20A

705900

2x20A

MultiCharger 1x35A

704600

1x35A

MultiCharger 2x35A

704700

2x35A
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Ladda
SmartCharge
Smidig portabel laddare med prisbelönt design.
Flera smidiga tillbehör förenklar laddningen.
SmartCharge har bara en knapp. Allt du behöver
göra är att fästa klämmorna på batteriet,
ansluta laddaren till eluttaget och trycka på
”ON”. SmartCharge laddar automatiskt batteriet
optimalt.
Produkt:

Art.nr:

Laddström:

SmartCharge 4A

701515

4A

SmartCharge 6A

706060

6A

SmartCharge 10A

701785

10A

SmartCharge 12A

706161

12A

WorkShopCharger
För den professionella verkstaden. Erbjuder högsta
effektivitet samtidigt som de skyddar fordonets
elektronik och bibehåller batteriets prestanda.
Produkt:

Art.nr:

Laddström:

WorkshopCharger 25A

706900

25A

WorkshopCharger 35A

706400

35A
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Inverter för 230 VAC i fordonet
DEFAs inverter gör det möjligt att använda 230 VAC
nätspänning i bilen och att du kan ha det antal uttag
du behöver. Det betyder att du exempelvis kan ladda
verktyg och utrustning, såsom t.ex. borr och såg, i
bilen. I detta sammanhang är det ytterst viktigt att
du använder ett tillräckligt stort batteri och helst ett
extra batteri, i synnerhet om växelriktaren är
ansluten till utrustning som kräver stor effekt.
DEFA:s inverter är skyddad mot felkopplingar och
felaktig användning. Systemet kan enkelt byggas ut
med flera kontakter, tack vare smidigt Plug-in-system.
Alla inverters finns även som inverterpaket med fjärrstyrning, 2 m skarvkabel samt dubbel stickkontakt.

Finns i flera modeller från 300 W-2500 W.

Systemöversikt - exempel
BATTERILADDARE

STYRSYSTEM

FJÄRRAVLÄSARE

STYRENHET

KUPÉVÄRMARE

MOTORVÄRMARE
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DEFA har utvecklat en App från vilken du kan styra
bilvärmen, få stöldvarning om bilen förflyttas och
spåra bilen på en karta direkt i din smartphone.
Dessutom får du enkelt information om batteriets
status, så att du inte blir stående.

1

1

• Styr värmen i bilen
• Batteristatus
• Temperatur utomhus och i bilen

2

• Stöldvarning om bilen startas
eller flyttas
• Ställ in maxhastigheten och få
en varning om den överskrids

3

• Spåra fordon
• Följ bilens position på kartan

2
3

DEFA GPS Link består av DEFAs app som du enkelt
laddar ner till din iOS eller Android-enhet och DEFA
Link Hub som installeras i ditt fordon.
Om du har ett bilvärmesystem från DEFA installerat,
kan du via funktionen WarmUp styra bilvärmen så
att du alltid kommer till en varm bil med frostfria
rutor, samt se batteristatus. Via funktionerna
Security och Finder Link kan du få en stöldvarning
om bilen stjäls och se dess position i en karta i din
smartphone.
Du kan också enkelt dela med dig av kartkoordinaterna till polisen eller chefen om bilen har
blivit stulen. Den vanligaste typen av bilstöld görs
med en stulen nyckel och därmed fångar Securitytjänsten i DEFA GPS Link upp även denna typ av
bilstöld.

Mobilen blir din nya fjärrkontroll som
även erbjuder stöldlarm, spårning och
hastighetsvarning.
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Styrning

Värma - Ladda - Skydda
ditt fordon via mobilen

Värma
Ladda
Skydda
Läs mer på www.defa.com eller kontakta din
märkesåterförsäljare, din lokala bilverkstad eller ett
biltillbehörsföretag nära dig.

EH0717 707777

