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L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus

Termini™ II 1900 -sisätilanlämmitin on kaksitehoinen: 
Teho 1; (-25°C:ssa) 1150W, Teho 2; (-25°C:ssa) 1900W.  
DEFA TerminiTM II -sisätilanlämmittimen teho säätyy auton sisä-
lämpötilan mukaan. TerminiTM II 1900:ssa on PTC (PTC= Positive 
Temperature Coefficient) -vastuselementti. Kun auton sisätilat 
lämpiävät, lämmittimen teho laskee ja sähkönkulutus pienenee.

DEFA Termini™ on varustettu automattisella ylikuumenemissuojal-
la joka laukeaa +55°C lämpötilassa. Ylikuumenemissuoja palau-
tuu toimintaan kun lämmittimen pistorasia irroitetaan 30 minuutin 
ajaksi. Lisäksi lämmittimessä on ns. juotossulake (+80°C) joka 
sulaa jos lämpötila kohoaa liikaa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja 
noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet 
valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti. 

Tekniset tiedot

Jännite: [V/Hz] 230  +5%/-10%

Teho [W] -25ºC 0/1150/1900

Teho [W] +25ºC 0/1000/1600

Nimellisteho [W] 1900

Käynnistysteho, enint. [W] 2400

Säilytyslämpötila  
(pitkäaikainen varastointi) [°C]

-40 /+70

Käyttölämpötila [°C] -40 /+50

Normaali käyttölämpötila [°C] -10 / +20

L/K/S [mm] 138/36/182

Paino [g] 665

Kiinnikkeen paino [g] 20

IP-luokka [IP] 20

Tiiviysluokka [cl] II

Hyväksynnät 
EN60335-1, EN50408, EN55014-1 / 2, 

EN61000-3-2 / 3-3
 

Termini™ perustuu patentoituun teknologiaan

Tilausnumerot 
430065 (DEFA Termini-pistokkeella)
430066 (Schukopistokkeella) 

Tukkupakkaus: 10 kpl
 
Sisältyy tuotteisiin: 
Termini™ II 1900 (430065) sisältyy tuotteisiin: 
•   WarmUp 1900 GPS Link (471273) 
•   WarmUp 1900 Bluetooth (471281) 
•   WarmUp 1900 Futura (471270) 
•   WarmUp 1900 SmartStartTM (471271)  
•   ComfortKit 1900 (470067) 
•   ComfortKit 1900 + (470069) 

Käyttö ja asennus
Termini™ asennetaan kiinteästi auton sisätilaan.  
Se voidaan asentaa keskikonsoliin, jalkatilan sivuseinään  
tai hansikas-lokeron alle.
 
  Puhallusta ei saa suunnata alaspäin. 
 Sisätilanlämmitintä ei saa asettaa lattialle tai nojaamaan auton 
istuimeen. Sisätilanlämmitintä ei saa käyttää lapset tai henkilöt joilla on 
alentunut fyysinen tai henkinen suorituskyky tai joilta puuttuu kokemus ja 
tieto, ellei heitä ole opastettu käyttämään laitetta tai valvota laitteen käyttöä.

Sisätilanlämmitintä ei saa peittää  - Vältä ylikuumentamista. 
 
Noudata aina tuotteen mukana seuraavaa asennusohjetta.
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