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Introductie

Systeemoverzicht
Dit alternatieve systeem voor een standkachel bestaat uit een motorvoorverwarmer, interieurverwarming
en een acculader. De DEFA Bluetooth®-timer regelt de motorvoorverwarming en de interieurverwarming door
middel van voorgeprogrammeerde tijdsinstellingen of aan de hand van de buitentemperatuur (automatische
modus). De besturingsunit wordt ook ingezet als winter-/zomerschakelaar. De werking van de acculader is niet
afhankelijk van winter- of zomerinstellingen. Deze voedt de twee kachels en laadt tegelijkertijd de twee 12 volt
batterijen op. Het respectievelijke laadniveau wordt aangegeven via een led-display (rode, groene of gele leds).
ACCULADER

BESTURINGSUNIT
AFSTANDSBEDIENING

INTERIEURVERWARMER

MOTORVOORVERWARMING
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Voertuigvoorverwarmingssystemen

Eenvoudig te monteren, gebruiksvriendelijk
Er zijn talloze uren aan ontwikkelingswerk besteed om de huidige voertuigen aerodynamischer, milieuvriendelijker en
zuiniger te maken. De productontwikkelaars van DEFA zijn deze uitdaging aangegaan door de DEFA WarmUp voertuigvoorverwarmingssystemen continu aan te passen aan de steeds veranderende eisen.
Een van de belangrijkste eisen is een snelle en eenvoudige installatie waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt
tijdens de installatie en door de gebruiker een intuïtieve, handige bediening te bieden.
Gebruikers hechten veel waarde aan de uitstraling van hun auto, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Het
aerodynamische ontwerp van nieuwe automodellen en de toegenomen behoefte aan ruimte voor comfortaccessoires
maken aanpassingen aan de DEFA WarmUp systemen noodzakelijk, zodat zowel autowerkplaatsen als voertuigeigenaren
in gelijke mate tevreden zijn en blijven.
Door het gebruik van ruimtebesparende componenten en op maat gemaakte kabellengtes kan DEFA WarmUp in vrijwel
elk voertuig worden geïnstalleerd. Het unieke PlugIn-systeem, bestaande uit speciaal ontwikkelde 230 volt kabels en
aansluitaccessoires voor het aansluiten van de belangrijkste DEFA WarmUp componenten, helpt elk risico op installatiefouten te voorkomen en zorgt voor veilige, robuuste verbindingen.

Een warm interieur,
een startklare motor – altijd!
Zelfs in de meest nieuwe auto’s ontbreekt een voorverwarmingssysteem. Wilt u er ook zeker van zijn dat uw motor startklaar is en u in een warme auto stapt? Met DEFA WarmUp hebt u altijd een symbolisch warme deken bij het instappen op
een koude winterdag. DEFA WarmUp verwarmt de motor en het interieur voor en zorgt daarmee voor een vlotte start – alsof
u al een paar kilometer met de auto hebt gereden. Bestuurder en bijrijders blij, en het is ook nog eens goed voor het milieu.
DEFA WarmUp is een eenvoudig, gebruiksvriendelijk systeem dat wordt bediend met een besturingsunit. De bestuurder kan
ervoor zorgen dat de motor startklaar is, dat er een behaaglijke temperatuur heerst in het interieur, de ramen ijsvrij zijn en
de accu gedurende de winter volledig opgeladen blijft, dit alles door slechts een paar knoppen in te drukken.
Zowel fabrikanten als milieubewuste chauffeurs hechten steeds meer waarde aan milieuvriendelijke voertuigen. Een koude
motor geeft, ongeacht de kwaliteit ervan, altijd grote hoeveelheden uitlaatgassen vrij en drijft het brandstofverbruik omhoog.
Alleen een voorverwarmde motor kan de katalysator snel opwarmen en daardoor het verbruik aanzienlijk verminderen.
Een voorverwarmde motor verbruikt niet alleen minder brandstof, maar is ook veel gemakkelijker te starten en daardoor
minder onderhevig aan slijtage. Dit zijn de redenen waarom voertuigeigenaren makkelijk te overtuigen zijn van de voordelen
van DEFA WarmUp.

Termini™ II 1400
interieurverwarming
De meest gestroomlijnde en efficiënte interieurverwarming op de markt. Termini™ II 1400.
De Termini™ II 1900 is beschikbaar voor grotere
voertuigen.

NIEUW!
MultiCharger 1205 Flex
De accu wordt in alle situaties volledig
opgeladen. Hightech laadelektronica
voorkomt overladen, waardoor de accu
gedurende langere tijd aangesloten kan
blijven.

SafeStart motorvoorverwarmer*
De motor start makkelijker, is onderhevig aan minder
slijtage, verbruikt minder brandstof en is daardoor
minder belastend voor het milieu.
* De motorvoorverwarmer moet apart besteld worden.

Temperatuursensor
MiniPlug ingangskabel
Klein en discreet: De voedingskabel is aangepast
naar het vooraanzicht van de huidige auto's.

MiniPlug aansluitkabel
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Producten en toepassingen

Reddingsvoertuigen

TIP

Deze DEFA systeemoplossing is speciaal ontwikkeld voor reddingsvoertuigen. Het bevat veel nuttige componenten,
van de transformator voor galvanische scheiding van de accu's van de externe voeding tot de accu-isolatieschakelaars
voor het optimaal laden van start- en voedingsaccu's.
De DEFA MultiCharger 1x20 A is speciaal ontwikkeld voor korte laadtijden in reddingsvoertuigen en garandeert dat de
ingebouwde accu's te allen tijde optimaal worden opgeladen. Wij raden de oranje aansluit- en verlengkabels aan om het
gemakkelijker te maken om kabels met 230 volt AC en 12/24 volt DC te onderscheiden in het voertuig.

Zekeringenkast
blz. 35

Interieurverwarmer
DEFA Termini™
blz. 14

Aansluiting
Opbouwcontactdoos
blz. 34

Sinusomvormer met hoog
piekvermogen
Verkrijgbaar in twee verschillende
versies: als SinePower DSP-model of
als een SinePower DSP-T omvormer
met hoog vermogen en met een geïntegreerde hoofdvoorrangsschakeling.

Timer
DEFA Bluetooth®
blz. 16

 Zeer hoog piekvermogen – ideaal
voor verbruikers met hoge opstartstromen
 Compacte behuizing, lichtgewicht
 Snel en eenvoudig te monteren
 Netvoorrangsschakeling als 		
standaard of als aparte accessoire

Motorvoorverwarming
DEFA SafeStart
blz. 12

Sinusomvormer
Dometic SinePower

Laadniveau-indicator
Led-display
blz. 46

Voedingskabel
DEFA MiniPlug
blz. 27
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Aansluitkabel
DEFA MiniPlug.
blz. 26

Batterij verdeler

blz. 49
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Acculader
MultiCharger 1x20 A
blz. 46
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Inleiding – Over DEFA WarmUp

Voertuigvoorverwarmingssystemen

KOUDE STARTEN KUNNEN
FATAAL ZIJN

Over DEFA WarmUp ................................................................................................................. 11
Motorvoorverwarming ............................................................................................................ 12
Vind uw verwarmingssysteem .......................................................................................... 13
Termini™ interieurverwarmers en accessoires ....................................................... 14
Bluetooth besturingsunit ..................................................................................................... 16
Besturingsunit Futura ............................................................................................................ 19
Volledige sets – ComfortKit ............................................................................................... 20
Volledige sets – WarmUp Futura .................................................................................... 22

Zodra de winter aanbreekt en de temperaturen beginnen te dalen, richten de politiek en media hun aandacht weer
op het altijd aanwezige onderwerp van uitlaatemissies van auto’s. De typische oplossingen die worden voorgesteld zijn
boetes, rijverboden en beperkingen. Wij bieden een goedkoper en efficiënter alternatief – DEFA WarmUp.
VTT, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Finland, voerde een reeks emissietests uit waarbij voertuigen die voorverwarmd waren met DEFA WarmUp werden vergeleken met voertuigen die een normale koude start maakten. De bevindingen: Door een voertuig voor te verwarmen met DEFA, worden alle uitlaatemissies op koude dagen aanzienlijk verminderd.
Maar dat is nog niet alles, DEFA WarmUp verlaagt ook het brandstofverbruik en helpt zo veel geld te besparen.
De bevindingen zijn te zien in het volgende overzicht*:

1%
CO

HC

Koolwaterstof (HC) en koolstofmonoxide-emissies (CO) worden met
maximaal 99% gereduceerd.

52 %
Stikstofoxide-emissies
(NOx) worden verminderd
met maximaal 52%.

24%
Brandstofverbruik
wordt verminderd met
maximaal 24%.

* Het onafhankelijke Finse testinstituut VTT heeft uitgebreide tests uitgevoerd op auto’s met en zonder DEFA WarmUp. De New European
Driving Cycle (NEDC) vormde de basis voor de tests. De primaire focus van degenen die de tests uitvoerden, was vooral gericht op de effecten
van elektrische voorverwarming op Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen. Meer informatie is te vinden op defa.com.
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Inleiding – Motorvoorverwarming

Motorvoorverwarming

DEFA pagina’s op dometic.com

Een motorverwarming van DEFA geeft u een motor die altijd startklaar is, minder aan
slijtage onderhevig is, minder brandstof verbruikt en minder uitlaatgassen uitstoot.

Zo vindt u DEFA-producten op dometic.com:
Ga naar dometic.com/defa. Hier krijgt u een kort overzicht van de drie verschillende productgroepen DEFA WarmUp, DEFA ingebouwde acculaders en het DEFA alarmsysteem DVS90.
Ontdek de belangrijkste producten en krijg een algemeen inzicht in de voordelen. Voor meer
gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de overeenkomstige pagina’s op defa.com

DEFA PTC slangverwarmers
– flexibel en veilig

Verlaagt het stroom verbruik
Zelfregelend PTC-element

Zeer flexibel
Geconfigureerd voor
verschillende slangafmetingen
en installatiehoeken

Doorbranden van verwarmingselement is onmogelijk
Het PTC-element is gemaakt
van keramisch materiaal en
bevat geen verwarmingsdraad

Minder drukverlies
Door middel van een speciale
aluminium behuizing

Lekkage tussen het verwarmingselement
en de koelvloeistofleiding is uitgesloten
Het verwarmingselement is fysiek geïsoleerd
van de koelvloeistofleiding (geen afdichtingen)

Bescherming tegen oververhitting/overdruk
Een geïntegreerde thermostaat
sluit de stroomtoevoer af
Effectief voorverwarmen van koelvloeistof
Verwarmingselementen worden in het midden
van de aluminium behuizing geïnstalleerd

DEFA PTC slangverwarmer 90°
Configureerbaar voor verschillende
slangafmetingen en montagehoeken

DEFA SafeStart
Een voorverwarmde motor start makkelijker, is onderhevig aan
minder slijtage, verbruikt minder brandstof en produceert tot
71% minder uitlaatgassen binnen de eerste 20 minuten op
koude dagen (meer informatie is te vinden op www.defa.com).
Een elektrische motorvoorverwarmer is de meest milieuvriendelijke manier om een motor voor te verwarmen. Een motorvoorverwarmer moet warmte genereren en deze op de meest
effectieve manier overbrengen naar de motor. Dit is mogelijk
door directe middelen, waarbij het koelmiddel of de olie wordt
verwarmd, of door indirecte middelen, waarbij het motorblok
ofoliereservoir wordt verwarmd door middel van een contactverwarmer.
Wanneer een DEFA motorvoorverwarmer is aangesloten,
stijgt de temperatuur bij de motor met 30 tot 40°C boven de
buitentemperatuur, afhankelijk van waar de motorvoorverwarmer
is ingebouwd, het type kachel en het koelvloeistof-volume.
De ideale bedrijfstijd is afhankelijk van de buitentemperatuur.
Na drie uur gebruik bij −15 °C, wordt een thermisch evenwicht
bereikt. Alle energie die hierna wordt geleverd, wordt alleen
gebruikt om de temperatuur op peil te houden.

dometic.com/defa

Let op! Gebruik alleen de motorvoorverwarmer die wordt
aanbevolen voor het overeenkomstige voertuigtype!
Installatie van componenten of systeem dat niet wordt aanbevolen, of het niet naleven van de installatie-instructies, kan ertoe
leiden dat een motorvoorverwarmer niet werkt en de motorelektronica beschadigt. De geschikte motorvoorverwarmer vindt u
op www.defa.com onder ‘Find an engine pre-heater’. Zodra u het
juiste voertuigmodel en motortype hebt geselecteerd, kunt u de
nieuwste versie van de installatie-instructies downloaden.

PTC slangverwarmingssets 230 volt

Artikelnr.

PTC slangverwarming Ø16 mm

A412761

PTC slangverwarming Ø18 mm

A412762

PTC slangverwarming Ø19 mm

A412763

PTC slangverwarming 90°Ø16 mm

A413791

PTC slangverwarming 90°Ø18 mm

A413792

PTC slangverwarming 90°Ø19 mm

A413793

Vind uw motorvoorverwarmingssysteem
Zo vindt u de juiste motorvoorverwarming:
Ga naar defa.com en kies ‘Find your engine heater’. Met onze zoekmachine voor het selecteren van de geschikte motorvoorverwarmer voor uw type voertuig kunt u zoeken op fabrikant, model en motorcode. Mogelijk hebt u een montageset
nodig voor de installatie van uw motorvoorverwarmer. Het artikelnummer van deze set staat vermeld samen met uw
motorvoorverwarmer en de montage-instructies. De montage-instructies worden regelmatig bijgewerkt. Om er zeker van
te zijn dat u de meest recente versie gebruikt, adviseren wij u deze af te drukken voordat u het systeem laat monteren.

DEFA biedt een reeks verschillende motorvoorverwarmingssystemen – voor voertuigen met luchtkoeling of waterkoeling,
voor grote of kleine koelvloeistofvolumes. We bieden ook slimme
oplossingen voor tractoren, vrachtwagens en andere voertuigen,
evenals voor stationaire motoren.

www.defa.com/electrical-preheating/engine-heaters/

135° slang hoek
12

180° slang hoek

90° slang hoek
www.defa.com
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Producten – interieurverwarming en accessoires

Termini™

Termini™ accessoires
Termini™ II 1400

MiniPlug

CEE 7/17
aansluiting

Termini™ onderstel

Artikelnr. met MiniPlug/CEE 7/17 stekker

A430055 / A430056

Artikelnr.

A430100

Vermogen −25 °C [W]

0/1400

Hoogte/breedte/diepte [mm]

127/145/65

Vermogen +20 °C [W]

0/1150

Gewicht [gram]

112

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/28/182

Gewicht incl. steun [gram]

595

Door het Termini™ onderstel kunnen alle Termini™ kachels zonder bouten in de voetenruimte aan
de passagierszijde worden bevestigd. Schuif de standaard eenvoudig onder de vloermat en lijn
de ventilator uit.

IP-beschermingsklasse [IP]

20

Bedrijfstemperatuur

−40°C tot +80°C

Aansluitkabel

0,60 meter

Beschermingsklasse

II

Termini™ klem
Termini II 1900
™

MiniPlug

CEE 7/17
aansluiting

Artikelnr. met MiniPlug/CEE 7/17 stekker

A430065 / A430066

Vermogen −25 °C [W]

0/1150/1900

Vermogen +20 °C [W]

0/960/1550

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/36/182

Gewicht incl. steun [gram]

665

IP-beschermingsklasse [IP]

20

Bedrijfstemperatuur

−40°C tot +80°C

Aansluitkabel

0,40 meter

Beschermingsklasse

II

Artikelnr.

A430101

Hoogte [mm]

145x70

Gewicht [gram]

112

Wordt apart verkocht en kan samen met alle Termini™-interieurverwarmers worden gebruikt.

Termini™ 2100
MiniPlug

CEE 7/17
aansluiting

Artikelnr. met MiniPlug/CEE 7/17 stekker

A430060 / A430061

Vermogen −25 °C [W]

0/1300/2100

Vermogen +20 °C [W]

0/1060/1700

Hoogte/breedte/diepte [mm]

141/49/182

Gewicht incl. steun [gram]

750

IP-beschermingsklasse [IP]

20

Termini™ onderdelen

Bedrijfstemperatuur

−40°C tot +80°C

Termini™ bevestigingsset

A418070

Aansluitkabel

0,40 meter

Bevestigingsset voor Termina

A418050

Beschermingsklasse

II

1400 W | 1900 W | 2100 W

14
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Producten – Besturingsunits

Bluetooth

DEFA Bluetooth app

®

®

Bedien DEFA WarmUp met Bluetooth® vanaf uw mobiele telefoon zonder dat u
een abonnement nodig hebt. Programmeer het systeem vooraf in de buurt van
de auto zodra de Bluetooth is geactiveerd en u hoeft nooit meer in een koude
auto te stappen. De Bluetooth Hub besturingsunit kan in het motorcompartiment
worden geïnstalleerd, zonder kabels in het binnencompartiment.Upgrade uw
bestaand DEFA-systeem in uw auto naar een smartphone gestuurd apparaat!
DE VOLGENDE PROGRAMMA'S
KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

EXTRA FUNCTIES:

• Automatische start gestuurd door
de buitentemperatuur

• Bewaak de buitentemperatuur van de auto

• Voorverwarmingstijd 1 uur
• Voorverwarmingstijd 2/3/4 uur
• DEFA WarmUp ON
• DEFA WarmUp OFF

Bedien uw WarmUp voorverwarmingssysteem met Bluetooth® Smart technologie op uw
mobiele telefoon. Om de verwarmingstijden te kunnen programmeren, moet u de DEFA-app
downloaden. Check vooraf of uw telefoon Bluetooth® Smart* ondersteunt. De app vereist
geen abonnement. Bluetooth 4.0 of hoger. Om te zien welke versies van iOS/Android momenteel worden ondersteund, raadpleeg de App Store/Google Play Store.
* Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
en elk gebruik van dergelijke merken door DEFA is onder licentie.

• Batterijstatus controleren
• Ontvang waarschuwingen als er geen
230 volt is aangesloten
• Ontvang waarschuwingen als de
230 volt voedingskabel is aangesloten
wanneer de auto wordt gestart

Download de DEFA-app in de
AppStore of GooglePlay Store

Bluetooth®Hub besturingsunit

A440051

Bedrijfstemperatuur

−40 °C – +80 °C

Spanning [volt]

8 – 32 volt DC

Gemiddeld stroomverbruik [mA]

2 mA

Hoogte/breedte/diepte [mm]

112/46/24

IP-code

IP6k9k

Frequentie-/radioprotocol

2,4 GHz /Bluetooth Smart

Bereik

In en rond de auto

Gewicht, Bluetooth Hub

35 gram

Gewicht, kabels

150 gram

®

App-overzichtskaart
Show/hide Pick-up times/
back to Information Panel

Control Panel

WarmUp direct ON, OFF or
controlled by timer
Set current Pick-up time to ON/OFF

Bluetooth upgrade uitvoeren

A440052

Bestaande uit:
Bluetooth Hub besturingsunit

A440051

Voedingskabel met zekering

A418105

PlugIn relaisstekker

A460854

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

Edit Pick-up times
or Pre-heating times
Outside ambient temperature
Information Panel

A418105

Slide sideways to show battery
voltage and power capacity
Dashboard

Deze voedingskabel met zekering dient apart besteld te worden in het geval van:
• Upgrade van bestaande voorverwarmingssystemen zonder besturingsunit
• Installatie van Bluetooth® Hub en relais

16

Mains connected/disconnected

Menu

Voedingskabel met zekering
Artikelnr.

Hide/unhide Information Panel
Next Pick-up time

www.defa.com
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Settings
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Overzicht Bluetooth systeem

Futura

®

De DEFA besturingsunit maakt onderdeel uit van het DEFA WarmUp systeem en zorgt ervoor dat het voertuig op de
ingestelde tijd is voorverwarmd. DEFA Futura wordt geïnstalleerd in het interieur van het voertuig.
DE VOLGENDE PROGRAMMA'S KUNNEN WORDEN GEBRUIKT:

Bluetooth® Hub

• 2 voorgeprogrammeerde tijden

• Accuspanning bewaken

• Voorverwarmingstijd 1 / 2 / 3 uur

• Buitentemperatuur in °C*

• Automatische modus aangestuurd door de
buitentemperatuur*

• Waarschuwing bereiken vriespunt*
• Lichtsterkte scherm

• DEFA WarmUp ON

Ignition switch

* Voor deze functies is de buitentemperatuursensor A418071 vereist.

• DEFA WarmUp OFF
15

Futura besturingsunit

El/hybrid/optional
Outdoor temperature sensor

Blue

Termini ™
Yellow

Artikelnr. zonder relais/met relais

A440010 / A440011

Spanning [volt]

12

Stroomverbruik [mA]

3,5

Hoogte/breedte/diepte [mm]

37/47/13

Gewicht [gram]

19

Goedkeuring

EN 50081-1, EN 50082-1

Futura onderdelen
WarmUp kabelboom Futura met temperatuursensor

A418007

Kabelboom Futura zonder temperatuursensor

A418059

Temperatuursensor

A418071
Futura

Black

Red

Ignition switch

5,0A

15

El/hybrid/optional
Outdoor temperature sensor

Blue

Termini ™
Yellow

12V

Black

Red
5,0A

12V

7
18

7
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Producten – Volledige sets

ComfortKit

ComfortKit Plus

De eenvoudigste manier om de motor en het interieur van het voertuig voor
te verwarmen. Naast de DEFA ComfortKit heb je alleen het geschikte motorverwarmingselement nodig. De beschikbare montagesets zijn afhankelijk van het
vermogen van de interieurverwarmers (Termini™ II 1400 of 1900). De DEFA
ComfortKit wordt geleverd exclusief de acculader en motorvoorverwarming.

Complete voertuigspecifieke set voor de inbouw van het motorvoorverwarmingssysteem, 12 volt acculader en 1400 of 1900 watt interieurverwarming. Geschikt
voor compacte tot middelgrote personenwagens (1400 watt) of voor bestelwagens
en minibussen (1900 watt). De motorvoorverwarmer is NIET bij de levering van de
DEFA ComfortKit Plus inbegrepen.

ComfortKit 1400

A470066

ComfortKit II 1400 Plus

Bestaande uit:

Bestaande uit:

Termini II 1400 (interieurverwarming)

A430055

Termini™ II 1400 (interieurverwarming)

A430055

MiniPlug ingangskabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug aansluitkabel, 2,5 meter

A460920

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

MiniPlug aansluitkabel,1,5 meter

A460915

PlugIn Y-stuk

A460853

Termini verlengkabel 1,75 meter

A460860

Termini verlengkabel 1,75 meter

A460860

MultiCharger 1205 Flex

A450016

MiniPlug ingangskabel – montageaccessoires

A418801

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter

A460920

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

™

™-

Montageaccessoires

™

+

PlugIn Y-stuk
A41xxxx*

Motorvoorverwarmingselement (voertuigspecifiek)

A41xxxx*

ComfortKit 1900

A470067

ComfortKit II 1900 Plus

A470074

Bestaande uit:

Termini II 1900 (interieurverwarming)

A430065

Termini™ II 1900 (interieurverwarming)

A430065

MiniPlug inlaatkabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug aansluitkabel, 2,5 meter

A460920

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

MiniPlug aansluitkabel,1,5 meter

A460915

PlugIn Y-stuk

A460853

Termini™ verlengkabel 1,75 meter

A460860

Termini™ verlengkabel 1,75 meter

A460860

MultiCharger 1205 Flex

A450016

MiniPlug ingangskabel – montageaccessoires

A418801

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

A460920

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

–

PlugIn Y-stuk

A41xxxx*

Motorvoorverwarmingselement (voertuigspecifiek)

™

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter
Montageaccessoires

+

Motorvoorverwarmingselement (voertuigspecifiek)

+

* Bestel het voertuigspecifieke motorvoorverwarmingselement afzonderlijk.
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+

A460853

Motorvoorverwarmingselement (voertuigspecifiek)

Bestaande uit:

+

A470073

www.defa.com

+

A460853
A41xxxx*

* Bestel het voertuigspecifieke motorvoorverwarmingselement afzonderlijk.
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Producten – Volledige sets

WarmUp Futura

WarmUp Bluetooth

DEFA WarmUp Futura is een compleet voorverwarmingssysteem voor het interieur dat wordt aangestuurd door een
geïntegreerde timer. Het systeem zorgt ervoor dat het voertuig altijd warm is, de accu altijd volledig is opgeladen en de
motor startklaar. Daarnaast verlaagt WarmUp het brandstofverbruik en de uitlaatemissies.

WarmUp Bluetooth® is een compleet voorverwarmingssysteem dat kan worden bediend via de DEFA app en
Bluetooth Smart technologie. Met WarmUp zal u altijd in een warme auto stappen en zal de accu altijd volledig
opgeladen en klaar voor gebruik zijn. Daarnaast verlaagt WarmUp het brandstofverbruik en de schadelijke uitstoot.
Programmeer uw WarmUp systeem voor zodra u zich in de buurt van uw auto bevindt.

• De levering van de WarmUp Futura omvat een besturingsunit met een eenvoudig, duidelijk gestructureerd
display dat in het voertuig is geïntegreerd.
• De WarmUp Futura is verkrijgbaar in twee verschillende varianten, dit is afhankelijk van het vermogen van de
DEFA Termini™ interieurverwarming. Alles wat nodig is voor een WarmUp Futura interieurvoorverwarming is bij
de levering inbegrepen. Een motorvoorverwarmer kan afzonderlijk worden besteld en in het systeem worden
geïntegreerd.

WarmUp 1400 Futura

®

• WarmUp Bluetooth® is verkrijgbaar in twee verschillende varianten, dit is afhankelijk
van het vermogen van de TerminiTM interieurverwarming.
• Het WarmUp Bluetooth systeem® omvat alles behalve de motorvoorverwarming,
die moet apart worden besteld en in het systeem worden geïntegreerd.

A471284

WarmUp 1400 Bluetooth®

Bestaande uit:

Download de DEFA app in de
AppStore of GooglePlay Store

A471282

Bestaande uit:

Termini 1400

A430055

Termini™ 1400

A430055

MultiCharger 1205R Flex

A450015

MultiCharger 1205R Flex

A450015

MiniPlug ingangskabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug ingangskabel 1,5 meter

A460915

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

Futura besturingsunit

A440010

Termini verlengkabel 1,75 meter

A460860

Termini™ verlengkabel 1,75 meter

A460860

MiniPlug Xtreme aansluitkabel 2,5 meter

A460955

MiniPlug ingangskabel – montageaccessoires

A418801

MiniPlug-inlaatkabel – montageaccessoires

A418801

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter

A460955

Bluetooth Hub

A440051

A471285

WarmUp 1900 Bluetooth®

A471283

™

™

®

Montageaccessoires

WarmUp 1900 Futura
Bestaande uit:

Bestaande uit:

Termini 1900

A430065

Termini™ 1900

A430065

MultiCharger 1205R Flex

A450015

MultiCharger 1205R Flex

A450015

MiniPlug ingangskabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug ingangskabel 1,5 meter

A460915

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

Futura besturingsunit

A440010

Termini verlengkabel 1,75 meter

A460860

Termini verlengkabel 1,75 meter

A460860

MiniPlug Xtreme aansluitkabel 2,5 meter

A460955

MiniPlug ingangskabel – montageaccessoires

A418801

MiniPlug-inlaatkabel – montageaccessoires

A418801

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter

A460955

Bluetooth®Hub

A440051

™

™

™

Montageaccessoires

+
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MiniPlug bekabelingssysteem
MiniPlug aansluitkabel ........................................................................................................ 26
MiniPlug / PlugIn kabel ....................................................................................................... 27
PlugIn aansluitsets ................................................................................................................. 28
PlugIn aansluitsets oranje ................................................................................................. 29
Toebehoren voor de ingangskabel ............................................................................... 30
Speciale gereedschappen ................................................................................................. 31

Een betrouwbare stroomvoorziening
– altijd en overal, ongeacht waar je bent
Onderzoek, kwaliteitscontrole en een nauwe samenwerking met onze klanten staan centraal in onze
productontwikkelingsfilosofie.
Onze R&D vindt plaats in onze eigen fabrieken en onze
producten worden grondig getest zodat wij er zeker van
zijn dat ze voldoen aan de strengste eisen op de markt.
Dit zorgt ervoor dat onze producten aan de hoge eisen
van onze klanten kunnen voldoen – ook in geval van
blauwlicht.

Speciale toepassingen ......................................................................................................... 32
PlugIn aftakkingen en stopcontacten ....................................................................... 33
Complete energiesystemen voor interieurinrichtingen ................................. 34

De unieke PlugIn-connector vormt
de basis van ons systeem.

Contactdozen, frames, ingangszekeringen ........................................................... 35

Het is zorgvuldig ontworpen om een veilige
en effectieve stroomvoorziening te garanderen
en om te voorkomen dat vocht en vuil de
verbinding binnendringen.
De installatie is snel, eenvoudig en veilig –
er is geen licentie nodig om het systeem te
installeren.

ACCULADER

BESTURINGSUNIT
AFSTANDSBEDIENING

INTERIEURVERWARMER

MOTORVOORVERWARMING
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Het PlugIn-systeem is modulair opgebouwd en
kan indien nodig worden uitgebreid met extra
componenten.

Het is essentieel om een systeem te kiezen dat eenvoudig te installeren is en dat bestand is tegen ruwe
omgevingen en zware belastingen.

De eenvoudige en veilige PlugIn verbindingen maken
het ook makkelijk om componenten te upgraden of te
vervangen. Dit betekent dat u een toekomstbestendig
systeem krijgt dat u kunt aanpassen aan de eisen van
het moment.

Het PlugIn-systeem, in combinatie met een grote keuze
aan kabels en aansluitingen, biedt beide. Onze producten
zijn compact en eenvoudig te monteren, zelfs als de
ruimte beperkt is. Externe bedieningspanelen maken de
installatie flexibel omdat de componenten niet toegankelijk hoeven te zijn voor de gebruiker.

www.defa.com
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Producten – aansluitkabels

Producten – Aansluit- en verlengkabels

MiniPlug aansluitkabel

MiniPlug/PlugIn kabel

De MiniPlug aansluitkabel met een doorsnede van 1,5 mm2 is voorzien van een DEFA MiniPlug connector, waardoor
het stopcontact en het voertuig betrouwbaar kunnen worden aangesloten.

MiniPlug inlet kabels zijn geschikt voor gebruik in alle nieuwe voertuigen. De functionele, eenvoudig te installeren
kabels kunnen zowel als inbouw als met beugel worden gemonteerd. Bij het ontwikkelen van de DEFA MiniPlug hebben
we ons vooral gericht op het ontwerp, de veiligheid, installatie- en gebruiksgemak.

MiniPlug inlet kabel, zwart

MiniPlug aansluitkabel 1.5 mm²
Artikelnr. 2,5 meter

A460920

Artikelnr. 5,0 meter

A460921

Artikelnr. 10,0 meter

A460924

Spanning [volt]

230

Stroom, max. [A]

16

Gewicht [gram]

920/420 – 921/695 –
924/1180 – 936/1700

De MiniPlug 2,5 mm² aansluitkabel wordt gebruikt voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld in ambulances
en brandweervoertuigen. Ondanks de grotere kabeldiameter van 2,5 mm² is het maximale stroomverbruik 16 A.
De kabels zijn verkrijgbaar met Schuko stekker (CEE 7/17) of CEE-stekker aan de muurzijde.

A460902

Artikelnr. 1,0 meter

A460901

Artikelnr. 1,5 meter

A460915

Artikelnr. 2,0 meter

A460939

Artikelnr. 2,5 meter

A460940

Spanning [volt]

230

Stroomsterkte [A]

16

Gewicht (lengte/gewicht) [m/kg]

0,6/250 – 1,0/290 – 1,5/410 –
2,0/570 – 2,5/800

MiniPlug inlet kabel, oranje

MiniPlug aansluitkabel 2.5 mm²

Artikelnr. 0,6 meter

A704557

Artikelnr. 1,0 meter

A704558

Artikelnr. 1,5 meter

A704559

Artikelnr. 2,5 meter / 5,0 meter

A460960 / A460961

Artikelnr. 2,0 meter

A704561

Artikelnr. 10,0 meter / 15,0 meter

A460962 / A460963

Spanning [volt]

230

Artikelnr. 25,0 meter

A701109

Stroomsterkte [A]

16

Spanning [volt]

230

Gewicht (lengte/gewicht) [m/kg]

Stroom, max. [A]

16

Gewicht (2,5 meter / 5,0 meter [gram])

530 / 915

PlugIn verlengkabels

Gewicht (10,0 meter / 15,0 meter [gram])

1520 / 2100

Artikelnr. Zwart

ARTIKELNR. Oranje

Lengte [meter]

Gewicht [gram]

Gewicht (25,0 meter [gram])

3400

A460802

A704547

0,5 meter

145

A460803

A704548

1,0 meter

265

A460843

A704549

1,5 meter

380

A460804

A704550

2,0 meter

497

A460844

A704551

3,0 meter

731

A460846

A704552

4,0 meter

965

A460809

A704553

5,0 meter

1200

A460847

A704554

8,0 meter

1900

A460851

A704555

10,0 meter

2400

A460850

A704556

12,0 meter

2838

MiniPlug aansluitkabel CEE 2.5 mm²
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Artikelnr. 0,6 meter

Artikelnr. 2,5 meter

A707111

Artikelnr. 5,0 meter

A706284

Artikelnr. 10,0 meter

A706285

Artikelnr. 15,0 meter

A706286

Artikelnr. 25,0 meter

A706287

Spanning [volt]

230

Stroom, max. [A]

16

Gewicht [gram]

530/840/1565/2260/3745

0,6/250 – 1,0/290 –
1,5/410 – 2,0/570

De componenten van de DEFA WarmUp voorverwarmingssystemen zijn eenvoudig aan te sluiten
op PlugIn verlengkabels. Het PlugIn systeem garandeert een veilige en waterdichte verbinding.
Mechanisch gecodeerde contacten voorkomen fouten bij het aansluiten.

www.defa.com

27

Producten – Aansluitsets

PlugIn aansluitsets

PlugIn aansluitsets, oranje

DEFA aansluitsets bestaan uit DEFA PlugIn verlengkabels in verschillende lengtes en een
DEFA PlugIn Y-stuk voor het aansluiten van de interieurverwarmer en de motorvoorverwarmer.
De sets zijn ook geschikt om bestaande motorvoorverwarmingssystemen te upgraden met een
interieurverwarming. Gebruik voor interieurverwarmingen met een geaarde stekker het product met
artikelnr. A460764. De sets onderscheiden zich verder door de lengte van de kabels.

De DEFA aansluitkabels zijn voorzien van een DEFA MiniPlug connector en een voedingsstekker, zodat het
stopcontact en het voertuig betrouwbaar kunnen worden aangesloten. Verkrijgbaar in twee varianten – met
een doorsnede van 1,5 mm of een doorsnede van 2,5 mm voor speciale doeleinden.

Verbindingsset 785

De in het voertuig geïnstalleerde kabels zijn verkrijgbaar in een oranje signaalkleur, waardoor ze visueel
makkelijker te onderscheiden zijn van de kabels die gelijkstroom (12/24 volt) geleiden. Contact met kabels
die 230 volt geleiden in het voertuig vormt een gevaar voor de mens en vereist uiterste voorzichtigheid.

A460785

Aansluitset, oranje 960

Bestaande uit:

A706960

Bestaande uit:

MiniPlug voedingskabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug ingangskabel, oranje 1,5 meter

A704559

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter

A460920

MiniPlug aansluitkabel oranje 2,5 meter

A460960

MiniPlug voedingskabel – montageaccessoires

A418901

MiniPlug voedingskabel – montageaccessoires

A418901

Verbindingsset 787

A460787

Aansluitset, oranje 961

A706961

Bestaande uit:

Bestaande uit:

MiniPlug voedingskabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug ingangskabel, oranje 1,5 meter

A704559

MiniPlug aansluitkabel 5,0 meter

A460921

MiniPlug aansluitkabel oranje 5,0 meter

A460961

MiniPlug-voedingskabel – montageaccessoires

A418901

MiniPlug-voedingskabel – montageaccessoires

A418901

PlugIn aansluitset 760

De oranje MiniPlug aansluitkabel (2,5 mm²) wordt gebruikt in voertuigen die
specifieke eisen stellen aan de aansluitkabels, bijvoorbeeld ambulances of brandweervoertuigen
met speciale apparatuur. Ondanks de doorsnede van 2,5 mm² is het maximale
stroomverbruik 16 A.

A460760

Bestaande uit:
PlugIn verlengkabel 0,5 meter

A460802

PlugIn verlengkabel 1,0 meter

A460803

PlugIn Y-stuk

A460853

PlugIn contactdoos voor de interieurverwarming

A460829

PlugIn aansluitset 764

A460764

Aansluitset, oranje CEE 962

A706962

Bestaande uit:

Bestaande uit:

MiniPlug ingangskabel, oranje 1,5 meter

A704559

MiniPlug aansluitkabel, oranje CEE 2,5 meter

A707111

MiniPlug voedingskabel – montageaccessoires

A418901

Aansluitset, oranje CEE 963

A706963

MiniPlug aansluitkabel, 2,5 meter

A460920

Bestaande uit:

MiniPlug aansluitkabel 2,5 meter

A460940

MiniPlug ingangskabel, oranje 1,5 meter

A704559

PlugIn contactdoos voor de interieurverwarming

A460829

MiniPlug aansluitkabel, oranje CEE 5,0 meter

A706284

MiniPlug voedingskabel – montageaccessoires

A418901

De oranje MiniPlug aansluitkabel CEE (2,5 mm²) wordt gebruikt in voertuigen die specifieke eisen
stellen aan de aansluitkabels, bijvoorbeeld ambulances of brandweervoertuigen met speciale
apparatuur. Ondanks de doorsnede van 2,5 mm² is het maximale stroomverbruik 16 A.
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Accessoires voor de ingangskabel

Speciale gereedschappen

De DEFA MiniPlug inlet kabels zijn verkrijgbaar in verschillende varianten die geschikt zijn voor de meest recente
modellen personenwagens. Met verbeterd installatiemateriaal om de installatie nog makkelijker en veiliger te maken.
De montageaccessoires bestaan uit een set bevestigingsringen voor een optimale montage aan de voorzijde van het
voertuig en een beugel voor de bevestiging achter de kentekenplaat.

Gereedschap voor het installeren van kabels door het schutbord of firewall van het voertuig en voor het verwijderen
van vorstpluggen uit de motor.

Set trekkoorden 866

MiniPlug bevestigingsset

Artikelnr.

A460866
1 set

Artikelnr.

A418801

Aantal

Diameter ring [mm]

55 - 45 - 40

Gereedschap voor het eenvoudig monteren van PlugIn verlengkabels met stekker of
stopcontact door het schot. Geleverd met twee verlengstukken van elk 1 meter.

De set ringen bestaat uit twee bevestigingsringen en een steunschijf die zorgt voor een optimale en
flexibele installatie van de ingangskabel. Hierdoor kan de kabel onopvallend en zonder boren aan de
voorzijde van het voertuig worden geïnstalleerd. Eenvoudige installaties verkorten de installatietijd.
De steunschijven zijn bij de levering inbegrepen.

Set trekkabels 868

MiniPlug beugel
Artikelnr.

A460996

Hoogte/breedte/dikte [mm]

160/40/2

Diameter van de montagegaten [mm]

6

A460868

Aantal

2

Gereedschap voor het eenvoudig monteren van PlugIn verlengkabels met stekker of
stopcontact door het schot. Geleverd met twee verlengstukken van elk 1 meter.

De beugel, die achter de kentekenplaat wordt bevestigd, maakt het mogelijk om de ingangskabel
aan de voorzijde van het voertuig te monteren – verticaal of horizontaal, afhankelijk van de
voertuigkenmerken.

Extractie gereedschap

MiniPlug reparatieset
Artikelnr.

Artikelnr.

A418901

Set bestaande uit kap en veer voor alle MiniPlug ingangskabels.

Artikelnr. complete set (4 afzuigers)

A491006

Artikelnr. (Ø20 mm)

A491001

Artikelnr. (Ø27 mm)

A491002

Artikelnr. (Ø34 mm)

A491003

Artikelnr. (Ø41 mm)

A491004

Complete set afzuiggereedschap
Artikelnr.

MiniPlug led Clip-on licht
Artikelnr.

A460964

Hoogte/breedte/dikte [mm]

12, 18, 28

Gewicht [gram]

8

Accutype

CR 1632

A491012

Bestaat uit de basisset (491011), 4 afzuigers (491006) en 4 tapse klemhulzen (491005).

Hoofdgereedschap
Artikelnr.

Led-indicator

30

Artikelnr.

A460881

Spanning [volt]

110 – 240

Max. stroom [A]

16

IP-beschermingsklasse [IP], PlugIn/LED

44/67

www.defa.com
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Producten – Installatieaccessoires

Speciale toepassingen

PlugIn aftakkingen en stopcontacten

In sommige gevallen zijn speciale accessoires nodig om extra functies voor professioneel gebruik te realiseren.

DEFA relaiscontacten en relaiskasten zijn beschikbaar in versies voor 12 en 24 volt en kunnen worden gebruikt in
combinatie met de DEFA SmartStartTM, DEFA Futura en DEFA Bluetooth® bedieningselementen.

Aansluitbus CEE PlugIn

PlugIn relaiscontact 12 volt/24 volt

Artikelnr.

701150

Artikelnr. 230 volt

A460854

Spanning, AC [volt]

230

Artikelnr. 230 volt

A460856

Huidige beoordeling [A]

16

Hoogte/breedte/diepte [mm]

31/61/67

Spanning [volt]

230/12, 230/24

Max. stroom [A]

16

IP-beschermingsklasse [IP]

44

Kabelhaspel
Artikelnr. 5,0 meter

A499900

Artikelnr. 10,0 meter

A499901

PlugIn relaiscontact 12 volt/24 volt

Ingangs-/uitgangsspanning, AC [volt]

230

Artikelnr. 12 volt

A460838

Stroomverbruik [A]

16

Artikelnr. 24 volt

A460863

Kabeldiameter

2,5 mm²

Hoogte/breedte/diepte [mm]

56/63/70

Max. vermogen [watt]

Opgerold: 1200
niet opgerold: 2500

Spanning [volt]

230/12 – 230/24

Hoogte/breedte/diepte [mm]

400/160/280

Max. stroom [A]

16

Lengte van voedingskabel [meter]

1,5

IP-beschermingsklasse [IP]

44

Gewicht [kg]

5,0 meter: 4,8 / 10,0 meter: 5,7

IP-beschermingsklasse [IP]

20

PlugIn Y-stekker

Handmatige zomer- en winterschakelaar
Artikelnr.

701123

Hoogte/breedte/diepte [mm]

67/135/76

Gewicht [kg]

0,2

De zomer/winterschakelaar is een handbediende schakelaar waarmee de motorof interieurverwarmer in de zomer kan worden losgekoppeld zonder dat ook de
acculader moet worden losgekoppeld.

1
1

IN

32

2

3

2

Positie ZOMER:
alleen uitlaat nr. 1
is aangesloten

Stand WINTER:
alle 3 de uitlaten
zijn aangesloten
IN

Artikelnr. 12 volt

A460853

Hoogte/breedte/diepte [mm]

48/53/24 uur

Spanning [volt]

230

Max. stroom [A]

16

IP-beschermingsklasse [IP]

44

Invoegtoepassing

T-stekker

NIEUW! H-stekker

Artikelnr. 12 volt

A460831

A460857

Hoogte/breedte/diepte [mm]

63/42/21

63/42/21

Spanning [volt]

230

230

Max. stroom [A]

16

16

IP-beschermingsklasse [IP]

44

44

PlugIn binnencontactdoos

3

www.defa.com

Artikelnr. 12 volt

A460829

Hoogte/breedte/diepte [mm]

70/54/41

Spanning [volt]

230

Max. stroom [A]

16

IP-beschermingsklasse [IP]

44
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Producten – Interieurinrichtingen

Complete energiesystemen voor
interieurinrichtingen

Stopcontacten, frames,
ingangszekeringen

Makkelijk te installeren: Alle 230 volt Schuko stopcontacten zijn voorzien van een DEFA PlugIn aansluiting.
Het DEFA assortiment omvat stopcontacten en opbouwdozen in een enkele of dubbele uitvoering.

Schuko stopcontact, enkelvoudig, roestvrijstaal

Stekkerdoos, enkelvoudig

Artikelnr.

Artikelnr.

700399

(Wit)

701317

Netspanning, AC [volt]

230

(Grijs)

701315

IP-beschermingsklasse

44

Frame voor stopcontact

Artikelnr.

Frame voor stopcontact – wit

701307

+

Schuko stopcontact, dubbel
Artikelnr.

700405

Netspanning, AC [volt]

230

Frame voor stopcontact – grijs

701305

IP-beschermingsklasse

44

Dubbel frame voor stopcontact – wit

701310

Dubbel frame voor stopcontact – grijs

701308

Ingangszekering

Artikelnr.

Ingangszekering 230 volt AC/16 A
1x DEFA PlugIn ingang, 1x DEFA PlugIn uitgang –
Schuko stopcontact – grijs, inclusief 30 mA RCD

Geschikt voor 700433

Ingangszekering

Artikelnr.

Ingangszekering 230 volt AC/16 A
1x DEFA PlugIn ingang,
3x DEFA PlugIn uitgangen – grijs

700437

Ingangszekering 230 volt AC/16 A
2x DEFA PlugIn ingangen, 3x DEFA PlugIn uitgangen,
met hoofdschakelaar – grijs, inclusief 30 mA RCD

700441

Opbouwdoos, enkelvoudig
Artikelnr.

700401

Netspanning, AC [volt]

230

IP-beschermingsklasse

44

Opbouwdoos, dubbel
Artikelnr.

700403

Netspanning, AC [volt]

230

IP-beschermingsklasse

44

Opbouwdoos, dubbel, met
PlugIn ingang en PlugIn uitgang

34

Artikelnr.

702779

Netspanning, AC [volt]

230

IP-beschermingsklasse

44
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Voor veel chauffeurs is de vrachtwagen meer dan alleen een
werkplek waar ze hun dagelijks leven doorbrengen, zowel
overdag als 's nachts. Wij zorgen ervoor dat ze een comfortabel “thuis” hebben onderweg! Aangezien de vraag naar
stroom in vrachtwagens groeit, is de behoefte aan efficiënt
opladen van de batterij noodzakelijk geworden. Door het juiste
accu-onderhoud kan de chauffeur genieten van alle comfort
onderweg, zoals tv kijken, magnetron of het koffiezetapparaat
gebruiken en dat allemaal zonder dat de batterijen leegraken.

Als de chauffeur afhankelijk is van de stroom van de
batterij, heeft hij een kwaliteitssysteem nodig voor 230
volt AC en het opladen van de batterij. Als de batterij voor
de stroomvoorziening wordt gebruikt, neemt deze in vermogen
af. Maar als het voertuig tevens als woon-/werkplek wordt
gebruikt, wilt u er zeker van zijn dat de batterij nog genoeg
energie heeft om de vrachtwagen te starten. Door een vaste
DEFA acculader te installeren, bent u ervan verzekerd dat de
batterij optimaal wordt geladen. Zo kunt u zich volledig
concentreren op uw werk.

Onze voedings- en laadoplossingen voor blauwlicht
bieden de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard voor
prestaties en betrouwbaarheid. Het DEFA PlugIn systeem
biedt flexibele toegang tot 230 volt wisselstroom en zorgt
voor optimale batterijprestaties wanneer dit nodig is. Wanneer
levens op het spel staan, is falen geen optie. DEFA laders en
kabels voldoen aan de strengste eisen, zodat hulpverleners
optimaal kunnen presteren.

Onze producten zijn ontworpen om extreme omstandigheden te doorstaan en zijn grondig getest om ervoor te
zorgen dat ze bestand zijn tegen intensief gebruik onder zware
omstandigheden. Intelligente acculaders helpen de batterijprestaties te behouden. Onze laders analyseren de batterijen
en zorgen voor optimale en temperatuurgecorrigeerde
laadcurves. Aangepast laden verlengt de levensduur van de
batterij en minimaliseert verspilling. DEFA laders zijn compact
en water-, stof- en schokbestendig.

www.defa.com
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Interessante feiten over batterijen
Voordat we over acculaders en voedingen vertellen, willen
we u eerst een paar feiten vertellen over loodaccu's.
Een batterij is niet zomaar een batterij!
Meestal worden in een voertuig twee verschillende soorten
batterijen aangetroffen. Enerzijds is er een startaccu en
anderzijds zijn er verbruikeraccu’s. De startaccu’s met hoge
stroomsterkte zijn ontworpen om gedurende een kort
moment een zeer hoge startstroom aan de motor te leveren
en worden direct daarna door de dynamo opgeladen. De
ontladen energie is erg laag.
Hoewel diepcyclus verbruikeraccu’s geen hoge piekstromen kunnen leveren, kunnen ze aanzienlijk vaker worden
ontladen, zelfs bij een hogere energiedoorvoer. Dit maakt
ze ideaal voor het opslaan van energie voor verbruikers
die op elektriciteit werken, ook als het voertuig stilstaat en
geen dienst doet.

Een nieuw fenomeen:
De batterij ontladen tijdens de reis!
Veel eigenaren van voertuigen, vrachtwagens en bussen
zijn nog niet bekend met het fenomeen van ontladen
tijdens de reis. Dit komt doordat het toenemende aantal
verbruikers ertoe leidt dat de energiebehoefte tijdens de
reis niet kan worden vervuld door de dynamo. Dit heeft
niet alleen tot gevolg dat de batterij tijdens de reis niet
ontlaadt, maar ook dat de batterij leegloopt.
Dit effect wordt versterkt door nieuwe technologieën zoals
de start-stop-technologie en slimme alternatoren. Terwijl
de motor is uitgeschakeld of wanneer de motor zwaar
wordt belast, bijvoorbeeld bij het accelereren, worden alle
verbruikers van stroom voorzien door de batterij in plaats
van door de dynamo. Hierdoor is een volledige acculading
een kwestie van toeval.

Volledig geladen? Dat is bijna nooit het geval!
Een van de simpele waarheden over loodaccu's is dat 80%
tot 85% van de capaciteit snel wordt opgeladen, terwijl
de resterende 15% tot 20% vaak aanzienlijk langer duurt
– in feite, net zo lang als de eerste 80–85 %. Het maakt
daarbij niet uit hoe groot de batterij of acculader is. Dit
betekent dat de meeste batterijen nooit echt volledig zijn
opgeladen en dat een laadstatus van 85% meestal het
maximum is.
Zorg ervoor dat de batterij voldoende
capaciteit heeft!
Hoewel de levensduur van een batterij afhangt van de
werkelijke leeftijd, hangt deze meestal af van het aantal
ontlaadcycli. Eén cyclus komt meestal overeen met een
ontlading van 80%. Wordt de batterij bijvoorbeeld maar
voor 40% opgeladen, dan verdubbelt ook het aantal cycli
dat met deze batterij gehaald kan worden. Dit betekent
dat een batterij met grotere afmetingen vaker kan
worden ontladen dan een kleinere, ondanks hetzelfde
stroomverbruik.
Als vuistregel raden we aan om de batterij zo te
dimensioneren dat deze tot tweemaal zo groot is als uw
energiebehoefte. Als u dus 100 Ah nodig hebt, dan moet
u voor de zekerheid investeren in een batterij van ten
minste 200 Ah.
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Waarom is het zo belangrijk om een batterij
volledig op te laden?
Als de batterij niet volledig is opgeladen, kan dit resulteren
in een zodanige ontlading van de batterij dat u de benodigde energie er niet uit kunt halen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden de interne structuur van de batterij
dusdanig beschadigen dat opladen niet meer mogelijk is.
De batterij moet dan worden vervangen.
Een van de meest voorkomende oorzaken van batterijstoringen is onjuist onderhoud. Batterijen die niet volledig
zijn opgeladen, faciliteren wat bekend staat als sulfatering.
De vorming van loodsulfaat tijdens het ontladingsproces
is een volkomen normaal proces. In het beste geval kan
dit loodsulfaat tijdens het volgende laadproces weer
worden omgezet in lood. Als de batterij echter niet volledig
kan worden opgeladen, wordt een deel van het sulfaat niet
opnieuw omgezet in lood. In plaats daarvan vormt dit een
kristallijne structuur. Zodra deze kristallen een kritieke
grootte bereiken, kan het loodsulfaat niet meer worden
gebruikt voor de chemische reactie tijdens de laadprocessen,
wat resulteert in een overeenkomstige capaciteitsverlies.
Om de volledige functionaliteit en de levensduur van een
batterij te kunnen benutten, moet deze daarom tijdens het
laadproces zoveel mogelijk tot 100% worden opgeladen.
Dit kan met de juiste laadcurve en bijbehorende temperatuurcompensatie.
Dit zijn allemaal functies die zijn geïntegreerd in de
kwalitatief hoogwaardige DEFA acculaders. Onthoud altijd
dat een batterij zelden defect raakt wanneer uw voertuig
in de garage geparkeerd staat. De aard van het probleem
betekent dat het altijd zal optreden wanneer u de batterij
het meest nodig hebt.

Lange levensduur!
De spanning bij het einde van de lading en de druppellaadspanning van een batterij hangen grotendeels af
van de omgevingstemperatuur van de batterij. Hoewel
de laadspanning bij lage temperaturen moet worden
verhoogd om ervoor te zorgen dat de batterij volledig kan
worden opgeladen, moet de spanning dienovereenkomstig
worden verlaagd bij hoge temperaturen om oververhitting
en de daarmee gepaard gaande vermindering van de
levensduur van de batterij te voorkomen.

Bespaar uzelf onnodige kosten en zorgen door uw batterij
direct vanaf het begin op te laden en te onderhouden met
een DEFA acculader.

Dit helpt om laadproblemen
in 24 volt systemen te voorkomen
Bij het installeren van een 24 volt systeem worden
er gewoonlijk twee 12 volt batterijen in serie
geschakeld. Dit kan ertoe leiden dat de batterij
die de negatieve pool vormt, nooit volledig wordt
opgeladen. Dit betekent dat de totale capaciteit
nooit daadwerkelijk wordt bereikt. Bovendien kan
een onvoldoende lading leiden tot zwavelafzetting.
Deze problemen zijn eenvoudig te voorkomen
door een circuit te kiezen waarbij de batterijen
afzonderlijk worden opgeladen (zie afb. links).
Op deze manier krijgen beide batterijen de
juiste spanning.
Hier volgen enkele tips voor een economisch
24 volt systeem:
 Zorg voor de juiste laadspanning
(14,4 volt bij 20 °C)
 Gebruik een acculader die de batterijen
afzonderlijk oplaadt
 Gebruik een acculader die omschakelt
zodra de batterijen vol zijn
 Zorg er eventueel voor dat de batterijen het
juiste vulniveau hebben

www.defa.com
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Producten – Acculaders

MultiCharger 1205 Flex

MultiCharger 1205R Flex

DEFA MultiCharger 1205 Flex is een krachtige en compacte lader voor moderne auto's. Hij heeft 48% minder ruimte
nodig voor installatie dan zijn voorganger en hij heeft flexibele kabels zodat installatie in krappe ruimtes ook eenvoudig
te realiseren is. De beugel maakt installatie in alle auto's mogelijk en de PlugIn kabels integreren hem perfect met de
rest van het DEFA systeem. DEFA MultiCharger 1205 Flex is geschikt voor batterijen van 50 tot 100 Ah.

DEFA MultiCharger 1205R Flex is een krachtige en compacte lader met een ingebouwd relais en de beste optie voor
het opladen van het voertuig wanneer er een voorverwarmingssysteem is geïnstalleerd. Hij heeft 60% minder ruimte
nodig voor installatie dan zijn voorganger. Met een beugel met meer optionele montagemogelijkheden en flexibele
aansluitkabels, is deze nog steeds 37% kleiner dan de vorige. DEFA MultiCharger 1205R Flex is geschikt voor batterijen
van 50 tot 100 Ah.

MultiCharger 1205 Flex

MultiCharger 1205R Flex met relais

Artikelnr.

Geschikt voor A450016

Artikelnr.

A450015

Laadstroom [A]

5

Laadstroom [A]

5

Laadspanning [volt]

> 14,4

Laadspanning [volt]

> 14,4

Vlotterspanning [volt DC]

13,3–13,8

Druppelspanning [volt DC]

13,3–13,8

Hoogte/breedte/diepte [mm]

95/71/38

Hoogte/breedte/diepte [mm]

95/71/38

Gewicht [gr]

369

Gewicht [gram]

325

Zekering [A]

7,5

Zekering [A]

7,5

IP-code

65

IP-code

65

Zeer eenvoudig te installeren
Flexibele 230 volt aansluitingen, kleinere
afmetingen en flexibele beugel

LAADKARAKTERISTIEK:

LAADKARAKTERISTIEK:

1

2

1 Constante stroomfase – hoofdlaadfase
2 Constante spanningsfase
3 Druppelladen
40

Zeer eenvoudig te installeren
Flexibele 230 volt aansluitingen, kleiner
formaat en flexibele beugel. Inclusief
twee relais gestuurde uitgangen.

3

4

5

4 Gepulseerd laden
5 Gaat terug naar stap 1 als de spanning lager is dan 13 volt

0

1

2

0 Analyse voor het controleren van de batterijstatus
1 Constante stroomfase – hoofdlaadfase
2 Constante spanningsfase
www.defa.com

3

4

5

3 Druppelladen
4 Gepulseerd laden
5 Gaat terug naar stap 1 als de spanning lager is dan 13 volt
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Producten – Acculaders

MultiCharger 1210 Flex

ChargerKits 1205 Flex en 1210 Flex

De MultiCharger 1210 Flex is een 12 volt/10 A acculader die compacter is dan vergelijkbare laders in deze categorie.
Hij heeft 89% minder ruimte nodig voor installatie dan zijn voorganger. De nieuwe 1210 Flex heeft flexibelere kabels
waardoor de montage van de lader eenvoudiger is en sneller gaat. De nieuwe waterdichte 12 volt aansluitingen verminderen het risico op corrosie en verbeteren de duurzaamheid van de lader. Onze krachtigste en meest compacte lader
voor moderne auto's. DEFA MultiCharger 1210 Flex is geschikt voor batterijen van 100 tot 200 Ah.

Een acculader houdt batterijen volledig opgeladen, verlengt de levensduur en zorgt ervoor dat uw auto start ongeacht
het weer of de temperatuur. DEFA ChargerKit is verkrijgbaar met MultiCharger 1205 Flex of MultiCharger 1210 Flex en
de set bevat alle benodigde kabels voor een eenvoudigere installatie. Deze CharterKits zijn met name geschikt voor
auto's met standkachels. Kies voor de ChargerKit 1210 Flex als u uw batterijen sneller wilt opladen. Dankzij de geavanceerde en responsieve laadcycli van de lader wordt de batterij zelfs opgeladen als andere laders het begeven.

MultiCharger 1210 Flex

ChargerKit 1205 Flex
A450034

Artikelnr.

A450017

Artikelnr.

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230

Bestaande uit:

Laadspanning [volt DC]

14,4

MultiCharger 1205 Flex

Geschikt voor A450016

Continue laadstroom [volt DC]

13,6

Kabelset 12 volt

A418109

Max. Laadstroom [A]

10

MiniPlug inlet kabel 1,5 meter

A460915

Hoogte/breedte/diepte [mm]

105/71/42

MiniPlug Xtreme aansluitkabel 2,5 meter

A460955

Gewicht [gram]

384

A418801

IP-snelheid [IP]

65

MiniPlug inlet kabel – bevestigingsapparatuur

ChargerKit 1210 Flex
Artikelnr.

A450033

Bestaande uit:

De lader wordt geleverd met een beugel
voor eenvoudigere montage

MultiCharger 1210 Flex

A450017

Kabelset 12 volt

A418107

MiniPlug inlet kabel 1,5 meter

A460915

MiniPlug Xtreme aansluitkabel 2,5 meter

A460955

MiniPlug inlet kabel – bevestigingsapparatuur

A418801

LAADKARAKTERISTIEK:

0

1

2

3

4

5

KWALITEITEN
• Een zeer efficiënte schakelmodus en geavanceerde laadprofielen voorkomen
schade aan de batterij
• De lader kan daardoor continu aangesloten blijven.
• Temperatuurgecompenseerde laadspanning zorgt ervoor dat de batterij volledig
wordt geladen, ongeacht de toestand van de batterij. Geen risico op overladen.
• Led-lampjes geven laadstatus weer
• De laders zijn beveiligd tegen kortsluiting en ompolen
• Beschadigt geavanceerde elektronica niet
• Compact
• Beschermt de batterij tegen uitval (sulfatering) en verlengt de levensduur van de batterijen.

0 Analyse voor het controleren van de batterijstatus
1 Constante stroomfase – hoofdlaadfase
2 Constante spanningsfase
42

3 Druppelladen
4 Gepulseerd laden
5 Gaat terug naar stap 1 als de spanning lager is dan 13 volt

De laders van DEFA zijn allemaal goedgekeurd volgens: EN 60335-2-29:2004 + A2:210,
EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008, EN 550141:2006 + A1:2009 + A2:2011,
EN 61000-3-3:2013, EN 610003-2:2014, EN 55014-2:2015

www.defa.com
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Producten – Acculaders

MultiCharger 1x12 A

MultiCharger 2x12 A

De DEFA MultiCharger 1x12 A is een acculader die is ontworpen voor integratie
in voertuigen. Hij is geschikt voor loodzuuraccu's (evenals AGM, gel, start-stop)
tot 150 Ah. Met de DEFA PlugIn aansluitingen kan de acculader perfect worden
geïntegreerd in het volledige DEFA systeem. De DEFA MultiCharger 1x12 A kan een
parallelle belasting tot 6 A laadt tegelijkertijd de accu op.

Aanbeveling
De 1x12 A acculader is
geschikt voor batterijen
tot 150 Ah en die intensief
worden gebruikt in professionele toepassingen.

Bij de levering van de acculader zijn een twee meter lange batterij aansluitkabel
met geïntegreerde temperatuursensor en een aansluitkabel inbegrepen. Mocht u
voor uw toepassing een geïntegreerde ontstekingsonderbreker (starter kill) nodig
hebben, gebruik dan de MultiCharger 1x20 A.

De DEFA MultiCharger 2x12 A bestaat uit twee 12 A acculaders die op een
montageplaat zijn gemonteerd. Deze combinatie-unit is ontworpen voor integratie
in voertuigen. Het is geschikt voor loodzuuraccu's (evenals AGM-, gel- en start/
stop-accu's) tot 2x150 Ah. Dankzij de DEFA PlugIn aansluitingen kan de acculader
perfect in het complete DEFA-systeem worden geïntegreerd. De DEFA MultiCharger
2x20 verdraagt een parallelle belasting tot 6A per uitgang en laadt tegelijkertijd
batterijen op.

Aanbeveling
De 2x12 A acculader voldoet
aan alle professionele eisen
voor 12 volt en 24 volt
systemen. 12 volt batterijen
of systeembatterijen kunnen
naar behoefte effectief
worden opgeladen met
maximaal 300 Ah. 24 volt
systemen worden optimaal
geladen met een capaciteit
tot 150 Ah.

De levering van de acculader omvat een twee meter lange accu-aansluitkabel met
geïntegreerde temperatuursensor en een separate aansluitkabel. Mocht u voor uw
toepassing een geïntegreerde ontstekingsonderbreker (starter kill) nodig hebben,
gebruik dan de MultiCharger 2x20 A.

MultiCharger 1x12 A

MultiCharger 2x12 A

Artikelnr.

705200

Artikelnr.

705300

Netspanning [volt AC]

230

Netspanning [volt AC]

230

Bedrijfstemperatuur [°C]

−35 / +50

Bedrijfstemperatuur [°C]

−35 / +50

Laadspanning [volt DC]

14,4

Laadspanning [volt DC]

14,4

Vlotterspanning [volt DC]

13,5

Vlotterspanning [volt DC]

13,5

Laadstroom [A]

12

Laadstroom [A]

2×12

Accugrootte [Ah]

150

Accugrootte [Ah]

2×150

IP-code

44

IP-code

44

Gewicht [kg]

1

Gewicht [kg]

2

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/98/53

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/201/53

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61003-3/2

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61003-3/2

Temperatuur gecompenseerd ca. 5,0 mV/°C/cel. Ref. 25 °C

Temperatuur gecompenseerd ca. 5,0 mV/°C/cel. Referentienummer 25 °C

LAADKARAKTERISTIEK:
14.4V
13.6V

U (V)

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

I (A)
12A

0.75A
0

1
2
3
4
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Analyse voor het controleren van de batterijstatus
Constante stroomfase – hoofdoplaadfase
Constante spanningsfase
Analyse voor het controleren van de batterijstatus

5
Druppelladen
6 + 7 Conditionering: Om de 7 dagen schakelt de acculader
terug naar fase 1 om de accu te wekken en sulfatering
te voorkomen
www.defa.com
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Producten – Acculaders

MultiCharger 1x20 A

MultiCharger 2x20 A

De DEFA MultiCharger 1x20 A is een compacte, krachtige acculader,
die geschikt is voor alle typen voertuigen en alle gebruiksomstandigheden.
Om het systeem flexibeler te maken, dienen de kabels apart besteld te worden
in de vereiste lengte. De DEFA MultiCharger 1x20 A tolereert een parallelle
belasting tot 10A en laadt tegelijkertijd de accu op. De laadspanning is temperatuur
gecompenseerd. Bovendien is de acculader voorzien van een externe signaaldraad
voor de integratie van een ontstekingsonderbreker (starter kill).

De DEFA MultiCharger 2x20 A is een compacte, krachtige acculader,
die geschikt is voor alle typen voertuigen en alle gebruiksomstandigheden.
Om het systeem flexibeler te maken, dienen de kabels apart besteld te worden
in de vereiste lengte. De DEFA MultiCharger 2x20 A tolereert een parallelle
belasting tot 17A en laadt tegelijkertijd de accu op. De laadspanning is temperatuur
gecompenseerd. Bovendien is de acculader voorzien van een externe signaaldraad
voor de integratie van een ontstekingsonderbreker (starter kill) .

Aanbeveling
De 1x20 A acculader is ideaal voor batterijen tot 250
Ah die intensief worden
gebruikt in professionele
toepassingen.

Aanbeveling
Deze 2x20 A acculader voldoet
aan alle professionele vereisten
voor 12 volt en 24 volt systemen.
12 volt batterijen of systeembatterijen kunnen naar behoefte
effectief worden opgeladen met
maximaal 500 Ah. 24 volt systemen worden optimaal geladen
met een capaciteit tot 250 Ah.

MultiCharger MultiCharger 2x20 A

MultiCharger 1x20 A
Artikelnr.

705800

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230/50–60

Omgevingstemperatuur [°C]

−35 / +50

Laadspanning* S1 [volt DC]

14,4

Vlotterlaadspanning S2 [volt DC]

13,5

Max. Laadstroom [A]

20

Aanbevolen max. batterijcapaciteit [Ah]

250

Beschermingsklasse [IP]

44

Gewicht [kg]

2

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/98/53

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61003-3/2

LAADKARAKTERISTIEK:

Artikelnr.

705900

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230/50–60

Omgevingstemperatuur [°C]

−35 / +50

Laadspanning* S1 [volt DC]

14,4

Vlotterlaadspanning S2 [volt DC]

13,5

Max. Laadstroom [A]

2×20

Aanbevolen max. batterijcapaciteit [Ah]

2×250

Beschermingsklasse [IP]

44

Gewicht [kg]

3

Hoogte/breedte/diepte [mm]

138/190/53

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61003-3/2

Apart bestellen bij de acculader:

Artikelnr.

Oplaadkabel 2 meter, Ø 8 mm²

706483*

Oplaadkabel 4 meter, Ø 8 mm²

706484*

Oplaadkabel 6 meter, Ø 8 mm²

706485*

* Voor de MultiCharger 2x20 A dient u 2 stuks te bestellen!
14.4V
13.6V

U (V)

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

I (A)
20A

2A
0

1
2
3
4
5
6+7
Led-display voor 1 batterij
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Analyse voor het controleren van de batterijstatus
Constante stroomfase – hoofdoplaadfase
Constante spanningsfase
Analyse voor het controleren van de batterijstatus
Druppelladen
Conditionering: Elke 7 dagen schakelt de acculader
terug naar fase 1 om de accu te wekken en sulfatering
te voorkomen

Accessoires:

Artikelnr. 1x20 A

Artikelnr. 2x20 A

Led-display, incl. aansluitkabel van 5 m

705294

705162

Led-display, incl. aansluitkabel van 10 m

705295

705163

Led-display, incl. aansluitkabel van 20 m

705296

705164

Led-display, incl. aansluitkabel van 25 m

705297

705165

Ingangskabel (PlugIn – Schuko)

705463

705463

Led-display voor 2 batterijen
www.defa.com
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Producten – Acculaders

MultiCharger 1x35 A

MultiCharger 2x35 A

De DEFA MultiCharger 1x35 A is een compacte, krachtige acculader,
diegeschikt is voor alle typen voertuigen en alle gebruiksomstandigheden.
Om het systeem flexibeler te maken, dienen de kabels apart besteld te worden
in de vereiste lengte. De DEFA MultiCharger 1x35 A tolereert een parallelle
belasting tot 20 A en laadt tegelijkertijd de batterij op. De laadspanning is
temperatuur gecompenseerd. De acculader heeft ook een externe signaaldraad
voor de integratie van een ontstekingsonderbreker (starter kill).

Aanbeveling
De 1x35 A acculader
is afgestemd op de 12 volt
batterijen met een vermogen
tot 600 Ah en die intensief
worden gebruikt in professionele toepassingen.

Aanbeveling

De DEFA MultiCharger 2x35 A is een compacte, krachtige acculader,
die geschikt is voor alle typen voertuigen en alle gebruiksomstandigheden.
Om het systeem flexibeler te maken, dienen de kabels apart besteld te worden
in de vereiste lengte. De DEFA MultiCharger 2x35 A tolereert een parallelle
belasting tot 20 A per uitgang en laadt tegelijkertijd de batterijen op.
De laadspanning is temperatuur gecompenseerd De acculader heeft ook een
externe signaaldraad voor de integratie van een ontstekingsonderbreker
(starter kill).

De 2x35 A acculader voldoet aan
alle professionele eisen voor 12
volt en 24 volt systemen.
12 volt batterij of systeembatterijen kunnen naar behoefte effectief
worden opgeladen met maximaal
1200 Ah. 24 volt systemen worden
optimaal geladen met een capaciteit tot 600 Ah.

MultiCharger MultiCharger 2x35 A

MultiCharger 1x35 A
Artikelnr. met PlugIn 1x35 A

704600

Artikelnr.

704700

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230/50–60

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230/50–60

Omgevingstemperatuur [°C]

−35 / +50

Omgevingstemperatuur [°C]

−35 / +50

Laadspanning* S1 [volt DC]

14,4

Laadspanning* S1 [volt DC]

14,4

Druppellaadspanning S2 [volt DC]

13,5

Druppellaadspanning S2 [volt DC]

2×13,5

Max. Laadstroom [A]

35

Max. Laadstroom [A]

2×35

Aanbevolen max. batterijcapaciteit [Ah]

1000

Aanbevolen max. batterijcapaciteit [Ah]

2×1000

Beschermingsklasse [IP]

44

Beschermingsklasse [IP]

44

Gewicht [kg]

2

Gewicht [kg]

4

Hoogte/breedte/diepte [mm]

200/98/53

Hoogte/breedte/diepte [mm]

200/190/53

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61003-3/2

Certificeringen

EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61003-3/2

12 VOLT SYSTEEM

LAADKARAKTERISTIEK:
U (V)

Apart bestellen bij de acculader:

Artikelnr.

Oplaadkabel 2 meter, Ø 8 mm²

705099*

Oplaadkabel 4 meter, Ø 8 mm²

705147*

Oplaadkabel 6 meter, Ø 8 mm²

705159*

Oplaadkabel 8 meter, Ø 8 mm²

705160*

14.4V

* Voor MultiCharger 2x35 A dient u 2 stuks te bestellen!

13.6V

24 VOLT SYSTEEM

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

I (A)
s

1
2
3
4
5
6+7
Led-display voor 1 batterij
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Analyse voor het controleren van de batterijstatus
Constante stroomfase – hoofdlaadfase
Constante spanningsfase
Analyse voor het controleren van de batterijstatus
Druppelladen
Conditionering: Elke 7 dagen schakelt de acculader
terug naar fase 1 om de accu te wekken en sulfatering
te voorkomen

Accessoires:

Artikelnr. 1x35 A

Artikelnr. 2x35 A

Led-display, incl. aansluitkabel van 5 m

705294

705162

Led-display, incl. aansluitkabel van 10 m

705295

705163

Led-display, incl. aansluitkabel van 20 m

705296

705164

Led-display, incl. aansluitkabel van 25 m

705297

705165

Ingangskabel (PlugIn – Schuko)

705463

705463

Led-display voor 2 batterijen
www.defa.com
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Producten – Acculaders

Producten – Accu-isolatieschakelaars

MultiCharger 40 A 24 V

Batterij verdeler

De DEFA MultiCharger 40 A 24 volt is een krachtige en compacte lader voor vrachtwagens en andere zware voertuigen die eenvoudig in elk motorcompartiment kan worden geïnstalleerd door gebruik te maken van de bestaande
24 volt aansluitingen. Hij is zeer geschikt voor het laden van lood-/zuur-, AGM- en gel-accu's tot ca. 500 Ah en kan de
accu voor een onbeperkte tijd onderhouden. De lader kan een parallelle belasting aan tot 35 A en laadt tegelijkertijd de
batterijen op. De MultiCharger 40 A 24 volt heeft een IP67-classificatie en kan worden gebruikt in veeleisende omgevingen.
Mocht u een geïntegreerde ontstekingsonderbreker (starter kill) nodig hebben voor uw toepassing, gebruik dan de MultiCharger 2x20 A.

De batterij verdeler verbindt twee afzonderlijke batterijgroepen tijdens het opladen, bijvoorbeeld de start- en de
verbruikersbatterij. Als deze wordt onderbroken, worden de batterijen weer losgekoppeld. De batterij verdeler meet de
spanning op beide batterijgroepen en kan automatisch worden geactiveerd door beide batterijen. De DEFA batterij verdeler
kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande circuits. Een optimale en ongecompliceerde oplossing voor systemen
met 2 circuits die kunnen worden geïntegreerd zonder de oorspronkelijke installatie te wijzigen.

MultiCharger 40 A 24 volt

Batterij verdeler 12 volt/24 volt

Artikelnr.

708400

Artikelnr.

707680

Voedingsspanning [volt AC/Hz]

230/50–60

Functie

Scheidingsteken

Omgevingstemperatuur [°C]

−35 / +50

Continue stroomsterkte [A]

150

Max. laadspanning [volt DC]

28,8

Maximale uitgangsstroom [A]

500

Druppelspanning [volt DC]

27,2

Spanning ingeschakeld (normaal) 12/24 [volt]

10,2-14,85 / 19,5-30,15

Max. laadstroom [A]

40

Spanning uitgeschakeld (normaal) 12/24 [volt] 9.7–14,35 / 18,35–29

IP-snelheid [IP]

67

Hoogte/breedte/diepte [mm]

Gewicht [kg]

4

Hoogte/breedte/diepte [mm]

280/175/85

Lengte AC ingangskabel [meter]

2 (vast, met DEFA PlugIn)

Lengte DC laadkabel [meter]

2 (vast, Ø8 mm2)

Certificeringen:

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61003-3/2

Accessoires:

Artikelnr.

LED-display, incl. aansluitkabel van 5 m

705294

LED-display, incl. aansluitkabel van 10 m

705295

LED-display, incl. aansluitkabel van 20 m

705296

LED-display, incl. aansluitkabel van 25 m

705297

Ingangskabel (PlugIn – Schuko)

705480

180/100/18

Speciale eigenschappen: Beide batterijen kunnen de verdeler activeren
Instelbare spanningsdrempels.

STARTMOTOR

CONSUMENTENPRODUCTEN

LAADKARAKTERISTIEK:
U (V)
14.4V
13.6V

Veiligheidsklep

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

I (A)
s

1 Analyse voor het controleren van
de batterijstatus
2 Constante stroomfase – hoofdlaadfase
3 Constante spanningsfase
4 Analyse voor het controleren van de 		
batterijstatus
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5 Druppelladen
6 + 7 Conditionering: Elke 7 dagen schakelt
de acculader terug naar fase 1 om
de accu te wekken en sulfatering te 		
voorkomen
www.defa.com
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DEFA Security DVS90
Alarmsysteem

Het “meest intelligente personenautoalarm ter wereld” is gebaseerd op een 3-traps veiligheidsconcept. Het reageert
op pogingen tot inbraak, glasbreuk en wijzigingen in hellingshoeken (diefstal van wielen) en is in staat schadelijke en
onschadelijke bewegingen in het interieur van elkaar te onderscheiden. Daarom veroorzaken vliegen en dergelijke geen
vals alarm. De DVS90 past in nagenoeg elk voertuig - met of zonder CAN-bus.

DVS90 .............................................................................................................................................. 53

DVS90

Draadloze magneetcontactschakelaarvoor het
beveiligen van bijv.
dakkoffers.
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DVS90

614900*

Bewegingssensor [incl. 2,5 meter kabel]

600914

Verlengkabel [5,0 meter]

600920

Splitterset [incl. 5 meter kabel]

600921

Hellingshoeksensor met splitter

600922

Handzender

600677

2x handzender met één knop voor
2e autorisatie

600678

RRC90 [radio-ontvanger incl.
magnetische contactschakelaar]

9600000378

* Bestaat uit centrale unit, back-up sirene, raammodule met geïntegreerde glasbreuksensor,
bewegingssensor, motorkap contactschakelaar, kabelbomen en handmatig
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Overzicht – Alarmsystemen

DVS90
Het DVS90-alarmsysteem voldoet aan de laatste SCM-normen. Het past zich aan uw model voertuig aan dankzij de
voertuigspecifieke software en kan altijd worden geüpgrade met accessoires voor een persoonlijk ontwerp op maat.
Dit maakt de installatie in de meeste voertuigen aanzienlijk eenvoudiger dan bij andere alarmsystemen die 12 volt
of 24 volt accuspanning gebruiken. Het alarm is geschikt voor alle typen CAN-bus in moderne voertuigen. Maar er is
ook een interface voor alle functies van het DEFA 400 en 800 alarmsysteem aanwezig.
Bewegingssensor
Hellingshoeksensor

Het interieur en de laadruimte zijnbewaakt
met behulp van microgolftechnologie.
Het systeem kan worden uitgerust met
maximaal 14 sensoren.

De hellingshoeksensor wordt geactiveerd op
het moment dat er niveauverschil ontstaat,
bijvoorbeeld bij het opkrikken of liften van
de auto. Een mooie aanvulling op het alarmsysteem als u bijvoorbeeld uw dure velgen
wilt “bewaken”.

2e autorisatie
Door gebruik te maken van de als accessoire
verkrijgbare “1-knops handzender” kan het
alarmsysteem pas worden gedeactiveerd na
een extra autorisatie met de 1-knops handzender. Als het voertuig wordt ontgrendeld met
de originele afstandsbediening of het keyless
entry-systeem, blijft het alarmsysteem actief
totdat de 1-knops handzender wordt gebruikt.
Zo is uw voertuig optimaal beschermd,
zelfs als het voertuig wordt ontgrendeld door
onbevoegde personen.
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LED
De knipperende rode led achter de voorruit
geeft passanten aan dat het voertuig beveiligd
is met een DEFA DVS90 alarmsysteem.

Noodstroomsirene

Centrale unit

Sirene met geïntegreerde back-up functie.
De sirene wordt geactiveerd als de externe
voeding wordt losgekoppeld, er een poging
tot sabotage plaatsvindt (batterijaansluiting
verwijderd) of de sirene aansluitkabel
wordt doorgesneden.

Het brein van het alarmsysteem. Wordt gebruikt
voor de communicatie met de sensoren, de sirene
en het elektrisch systeem van het voertuig.
De centrale unit wordt geleverd zonder software.
De meest actuele software is eenvoudig te uploaden
naar een pc voorafgaand aan de installatie.

www.defa.com
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AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 446333524 / 3525
Mail automotive@dometic.fr

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

GERMANY
DOMETIC GERMANY GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel. +31 (0)76 50 29 000
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

