
BRA FÖR BILEN
BRA FÖR MILJÖN
BRA FÖR DIG

DEFA WarmUp  



Det pratas mycket om utsläpp från bilparken 
och vi vet att det under kalla dagar sker 
stora utsläpp av skadliga avgaser från kall- 
startade bilar, som bidrar till en försämrad 
och hälsofarlig luftkvalitet. 

Teknologiska forskningscentralen VTT* har i 
en serie studier mätt och jämfört utsläppen 
av flera hälsofarliga ämnen från kallstartade 
bilar respektive bilar som förvärmts med ett 
elektriskt bilvärmesystem.

KALLSTART DÖDAR

Koloxid och kolväten  
reduceras nästan helt.   

Studierna visar att utsläpp av hälsofarliga 
ämnen reduceras kraftigt under kalla dagar 
om bilen är förvärmd då den startas.  
Dessutom minskar även bränsle- 
förbrukningen väsentligt när bilen är  
förvärmd. Ett trevligt bidrag till din plånbok!   

De viktigaste resultaten från studierna är*: 

*VTT, en oberoende forskningscentral i Finland. Resultaten gäller för de första 20 minuterna av bilfärden 
under kalla dagar och baseras på NEDC körcykel. Euro5 Bensin och Euro6 Diesel. 
Läs mer på www.defa.com

Kväveoxider minskar med 
upp till 52%.          

Bränsleförbrukningen minskar 
med upp till 24%.
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Isfria och imfria rutor 
Förvärmd kupé så att du 
slipper använda bilens interna 
värmesystem
Behaglig innemiljö och en 
avslappnad chaufför

WarmUp är ett elektriskt bilvärmesystem som består av motorvärmare, kupévärmare, batteriladdare och 
styrningssystem. Tillsammans bidrar de till att kupé och motor är förvärmd och att batteriet är fulladdat, 
något som gör att bilen släpper ut lägre nivåer av skadliga avgaser och förbrukar mindre bränsle, när du 
startar bilfärden under en kall dag. 
WarmUp kan enkelt styras via DEFA Link. Utöver styrning av bilvärmesystemet får du också information om 
bilen förflyttas eller startas och du kan följa bilens rörelser i en karta på din smartphone. 
DEFA WarmUp - för bilen, miljön och dig!

DEFA WarmUp 
Bra för miljön, bra för bilen, bra för dig!

Lägre  
bränsleförbrukning
Reducerat utsläpp  
av skadliga avgaser
Lägre slitage på motorn   

En säker start  
Förlängd livstid på  
batteriet
Lägre utsläpp av 
skadliga avgaser

Styr WarmUp via mobilen:

Förprogrammera när du vill att 
bilen ska vara varm 
Reducera energiförbrukningen 
vid uppvärmning
Läs av batteristatus
Kontrollera temperaturen och 
om strömkabeln är ansluten
Stöldlarm och spårning

Motorvärmaren ger: Batteriladdaren ger:

       Kupévärmaren ger:



Kontakta din närmaste märkesverkstad, bilförsäljare eller verkstad  
idag för en bättre och mer miljövänlig start på bilfärden. 

www.defa.com 


