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Under åratal har DEFAs PlugIn-system för strömförsörjning och laddning, genomgått en kontinuerlig  
utveckling och idag är DEFA den ledande tillverkaren för de som kräver funktion, flexibilitet, trygghet och 
pålitlighet. 

Produkter av högsta kvalitet
Kvalitetskontroll, kunskap och nära samarbete 
med våra kunder är viktigt för vår utvecklings- 
och produktfilosofi. Alla produkter genomgår 
noggranna tester och lever upp till de strängaste 
kraven på marknaden. Detta gör att våra 
produkter levereras till räddningsfartyg, livbåtar, 
utryckningsfordon och annan livräddande 
utrustning, där mycket höga krav ställs. 

Unikt kabelsystem ger smidig montering
DEFAs unika PlugIn-system med marknadens 
bästa 230V-anslutning, är utvecklat för att 
underlätta montering av ett komplett 230VAC 
system. Monteringen är mycket enkel och snabb. 
Det krävs inget inkopplings-verktyg eller andra 
specialverktyg. Systemet kan monteras av vem 
som helst, även utan auktorisation. 

Utbyggbart system
DEFAs PlugIn-system är modulbaserat, vilket gör 
att systemet kan kompletteras med ytterligare 
utrustning så snart behovet uppstår. Det ger ett 
framtidssäkrat system som håller över tid. 

Paket med ’All inclusive’
Våra allra mest populära produkter erbjuds även i 
form av ”All inclusive”-paket där allt som krävs för 
en komplett installation ingår i form av produkter, 
kablar och tillbehör. Det gör det enkelt att beställa 
och ger en snabb och smidig montering. 

Komplett system för batteriladdning och 
strömförsörjning

DEFA PlugIn-system
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Komponenter i DEFAs PlugIn-system 

KUPÉVÄRMARE & KABLAR
Se defa.com för mer information

MOTORVÄRMARE
Se defa.com för mer information

BATTERILADDARE OCH TILLBEHÖR
Laddat batteri för säkrad funktionalitet 
och längre batterilivstid.

STYRSYSTEM & TILLBEHÖR
Värma, ladda & skydda ditt fordon
via mobilen. Se defa.com för  
mer information

INVERTER OCH TILLBEHÖR
Tillgång till 230 V i fordonet

VÄGGUTTAG OCH TILLBEHÖR
Flera olika varianter

En komplett lösning:  
Batteriladdning + bilvärme + tillgång till 230V.

“Du ska inte behöva planera när du ska 
ladda mobilen eller dina verktyg, och 
du ska inte heller behöva oroa dig för 
att bilbatteriet ska dräneras.”

Jon Anders Walle, 
Key Account Manager 
Würth Norway

Den mobila arbetsplatsen
IOm du är en installatör eller en hantverkare, är tillgången till 
230V i ditt fordon grundläggande för att kunna utföra ditt jobb. 
Våra lösningar erbjuder tillförlitligheten och effektiviteten som 
du behöver.

DEFAs PlugIn-system är modulärt och kan byggas ut när behövet förändras. Genom att montera 
kupévärmare och motorvärmare kan du få en varm och skön bil utan frostiga rutor - varje dag året runt. 
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Få ut det mesta av batteriet
DEFA MultiChargers - Fast monterade batteriladdare

DEFA utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av intelligenta batteriladdare, som hjälper 
användaren att få ut det mesta av sina batterier och ger en säker start. DEFAs laddare är 
kompakta  och har hög verkningsgrad. De utvecklas för ett stort antal fordon samt många olika 
användningsområden. Alla våra laddare är vatten-, damm- och stöttåliga. 

DEFAs batteriladdare har utvecklats för användning tillsammans med våra egna vattentäta kablar 
(IP44) och pluginkontakter, vilket ger smidig installation och enkel hantering. Laddarna kan enkelt 
integreras eller utökas med fjärrpaneler, inverters och AutoSwitch prioritetsväljare för att skapa ett 
komplett system. Laddarna passar till alla bly/syra-batterier (AGM, GEL, EFB, Start&Stop).

Batteriladdarna köps separat eller i färdiga ChargerKits, där allt som krävs  för en komplett 
installation ingår.

VATTENTÄT (IP44)  
FÖR EXTREMA VÄDER- &  

 TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN

INGEN FLÄKT - INGET BULLER

DEFAS PLUGINKONTAKTER
GER ENKEL INSTALLATION

TEMPERATURSENSORER OCH 
INTELLIGENTA LADDNINGSKURVOR  

FÖRLÄNGER BATTERIETS LIVSTID

UNIKT 12V KABELSYSTEM MED 
FLERA MÖJLIGA KONFIGURATIONER

MULTIPORT
STARTSPÄRR & FJÄRRAVLÄSARE

Kopplingsschema ChargerKit
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ChargerKit 12A & 2x12A
För fast montering i mindre fordon. För batteristorlekar upp till 
2x150Ah. Om både start- och förbrukarbatteri ska laddas används 
MultiCharger 2x12A. 

ChargerKit 1210 Flex | 10A
Ett komplett paket med en kompakt batteriladdare samt kablage 
för mindre fordon. Flexibla anslutningskontakter ger snabb och 
enkel montering. 

ChargerKit 20A & 2x20A
Kraftfull och kompakt batteriladdare med kablage. Monteras 
enkelt i alla typer av fordon. Om både start- och förbrukarbatteri 
ska laddas används MultiCharger 2x20A. För batteristorlekar upp 
till 2x250Ah.

NYHET

NYHET

DEFA ChargerKits

MultiCharger 35A & 2x35A (finns ej som ChargerKit)
Kompakt och kraftfull laddare för användning i tunga fordon. 
Kablar i önskade längder och fjärrpaneler beställs separat vilket 
ger ett flexibelt system som kan anpassas till alla situationer. Om 
både start- och förbrukarbatteri ska laddas används MultiCharger 
2x35A. För batteristorlekar upp till 2x600Ah.

DEFAs ChargerKit är framtagna för att underlätta både montering och beställning. I DEFA ChargerKits 
ingår alla de produkter och kablar som krävs för en komplett installation. För exakt specifikation på 
innehåll i respektive ChargerKit, se sid 9. Alla produkter kan även köpas separat.

Att välja ChargerKit:
Batteriernas storlek och möjlig laddtid avgör vilken 
batteriladdare som du ska välja. Vill du har hjälp att 
avgöra vilket laddpaket som passar bäst? 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

NYHET
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Permanent tillgång till 230V ström 
DEFA Inverters

DEFAs inverters gör det möjligt att använda 230 VAC nätspänning i fordonet för att ladda eller driva 
elektrisk utrustning. Alla inverters uppfyller de strängaste kraven på kvalitet och säkerhet och är 
skyddade mot felkopplingar och felaktig användning. De är dimensionerade för att tåla hård drift och 
ge bästa möjliga spänning. Invertern levererar en ren sinusvåg. Systemet kan enkelt byggas ut med 
flera eluttag.

Alla inverters kan fjärrstyras via en kontrollpanel. Det gör det enklare att hantera invertern när den  är 
placerad på en svåråtkomlig plats.

LÅG STRÖMFÖRBRUKNING
ECO-FUNKTION MINSKAR STRÖM- 

FÖRBRUKNINGEN DÅ INVERTERN  
INTE ANVÄNDS 

ENKEL INSTALLATION
INKLUDERAD AUTOSWITCH (1200W) 

MINDRE PLATSKRÄVANDE

TYST

KAN INSTALLERAS PÅ 
SVÅRÅTKOMLIG PLATS

FJÄRRPANEL FÖR PÅ /AV

FÖR ALLA MODERNA GENERATORER 
SPÄNNINGSOMRÅDE 10,5V-16V

Kopplingsschema Inverterpaket 

 

NY
GENERATION
INVERTERS
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Att välja inverterpaket:

Exempelberäkning
Produkt  Effekt Rekommenderad inverterstorlek

Surfplatta  ~10W 300W

Dator ~90W 300W

Borrmaskin ~850W 2000W

Dammsugare ~1000W 2000W

Hur stor inverter krävs? Det beror på hur stor effekt 
som utrustningen i fordonet kräver. En riktlinje är att 
dubblera utrustningens effekt och sedan välja den 
inverter som är närmast ovanför detta. Se exempel 
nedan.

Inverterpaket 300W  
Inverter 300 W 12V är lämplig för strömförsörjning av TV, dator m.m. 

Inverterpaket 600W | 
Inverter 600W 12V är lämplig för strömförsörjning av TV, dator m.m. 

Inverterpaket 1000W | 
Inverter 1000W 12V är lämplig för strömförsörjning av TV, dator, parabol, 
verktyg m.m. Vi rekommenderar ett extra batteri när du monterar ett 
inverterpaket 1000W.

Inverterpaket 1200W | 
DEFAs senaste inverter 1200W, har inbyggt ”power save mode” som 
innebär att strömförbrukningen från batteriet är minimalt om invertern 
är i drift men utan belastning. Inverter 1200W finns i två versioner, en 
med inbyggd prioriteringsväljare och en utan. Vi rekommenderar ett 
extra batteri när du monterar ett inverterpaket 1200W.

Inverterpaket 1500W | 
Inverter 1500W lämpar sig för strömförsörjning av produkter med högre 
effekt såsom verktyg, kaffebryggare m.m. Vi rekommenderar ett extra 
batteri när du monterar ett inverterpaket 1500W.

Inverterpaket 2000W | 
Inverter 2000W lämpar sig för strömförsörjning av produkter med högre 
effekt såsom verktyg, kaffebryggare m.m. Vi rekommenderar ett extra 
batteri när du monterar ett inverterpaket 2000W.

DEFA Inverterpaket

DEFAs inverterpaket är framtagna för att underlätta både montering och beställning. I DEFAs 
inverterpaket ingår alla de produkter och kablar som krävs för en komplett installation. För exakt 
specifikation på innehåll i respektive Inverterpaket, se sid 9. Alla produkter kan även köpas separat.
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Startbatteri Extrabatteri

Hur kan ett PlugIn-system från DEFA se ut?

Kopplingsschemat visar en komplett installation 
med bilvärme, batteriladdare och inverter. 

AutoSwitch
När både landström och inverter är tillkopplat till samma anslutning 
gör AutoSwitchen att nätspänningen via intagskabeln alltid är 
prioriterad, så att invertern inte använder ström från batteriet. 
Dessutom har den en säkerhetsfunktion som ser till att det inte är 
spänning vid intagskabeln när enbart invertern används. Autoswitch 
säljs separat men ingår även i vissa inverterpaket

Batteriseparator
Batteriseparatorn kopplar ihop två separata batterigrupper t.ex. start- och förbrukningsbatteri under laddning. 
När laddningen avbryts separeras batterierna igen. Batteriseparatorn mäter  spänning i båda batterigrupperna 
och aktiveras automatiskt. 

MiniPlug & MiniPlug Xtreme anslutningskabel & intagskabel
DEFAs MiniPlug-kablar ger enkel installation samt högsta säkerhet och pålitlighet. Anslutningskabeln MiniPlug 
Xtreme är utveckad för att tåla extrema väderförhållanden såsom mycket låga temperaturer.  

Manuell sommar- och vinterbrytare
Sommar- och vinterbrytaren är en 
manuell brytare som gör att motor- 
och kupévärmare kopplas bort under 
sommaren utan att laddarens funktion 
påverkas.

Kontrollpanel till inverters
Alla invertrar kan fjärrstyras från en separat kontrollpanel, 
vilket gör det lättare att använda utrustningen när 
invertern är monterad på en svåråtkomlig plats.  
Finns både utanpåliggande och infälld.

Fjärrpanel till batteriladdare
Fjärrpanelen kan placeras på en 
lättillgänglig plats för att enkel avläsning 
av laddstatus.

Eluttag
Eluttag till DEFAs PlugIn-system finns 
både enkla och dubbla samt infällda och 
utanpåliggande.

Tillbehör som ökar värdet
DEFA Tillbehör till PlugIn-system

DEFAs PlugIn-system är moduluppbyggt vilket innebär att komponenter kan läggas till när behovet 
förändras. Ett brett sortiment av tillbehör finns att välja mellan. För komplett sortiment, se defa.com.
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Inverters
Art.nr. Benämning Input - VDC Output - VAC Kontinuerlig - W Vikt - kg Mått - mm

702935 Inverter 300 W

12V 230V

300 2,6 230x151x64

702937 Inverter 600 W 600 3,5 324x170x68

702939 Inverter 1000 W 1000 5,2 390x223x101

709191 Inverter 1200 W 1200 4,7 360x225x98

709090 Inverter 1200 W + Autoswitch 1200 - -

702941 Inverter 1500 W 1500 6,2 420x223x101

702943 Inverter 2000 W 2000 6,5 420x289x100

Inverterpaket
Art.nr. Benämning Inverter Effekt Input VDC Kabel Eluttag Kontrollpanel, infälld

704070 Inverter paket 1 702935 300W

12V
2 m 

(704550)

Dubbel 
utanpåliggande

(700403)

6 m (702912)
704071 Inverter paket 2 702937 600W

704072 Inverter paket 3 702939 1000W
6 m (702913)704073 Inverter paket 4 702941 1500W

704074 Inverter paket 5 702943 2000W

711997 Inverter paket 6 709191 1200W 6 m (709340)

Artikelnummer och teknisk specifikation
DEFA PlugIn-system

Batteriladdare
Art.nr. Benämning Laddspänning 

S1[VDC]
Underhåll 

S2[VDC]
Ström  

[A]
Batteristorlek

max [Ah]
Täthetsgrad 

[IP]
Mått H/B/D 

[mm]
Vikt
[Kg]

450017 MultiCharger 1210 Flex

14,4 13,5

10 65 105x71x42 0,384

705200 MultiCharger 1x12A 12 150

44

138x98x53 1

705300 MultiCharger 2x12A 2x12 2x150 138x201x53 2

705800 MultiCharger 1x20A 20 250 183x98x53 1,5

705900 MultiCharger 2x20A 2x20 2x250 182x190x53 3

704600 MultiCharger 1x35A 35 600 200x98x53 2

704700 MultiCharger 2x35A 2x35 2x600 200x190x53 4,7

ChargerKits - Batteriladdarpaket
Art.nr. Benämning Batteriladdare Laddström Intagskabel Anslutningskabel Laddningskabel

450033 ChargerKit 1210 Flex MultiCharger 1210 Flex 10A 1,5 m 2,5 m 2 m, lös

706252 ChargerKit 1x12A MultiCharger 1x12A 1x12A 2,0 m 5,0 m 2 m, fast monterad

706910 ChargerKit 1x12A MultiCharger 1x12A 1x12A 1,5 m 2,5 m 2 m, fast monterad

706253 ChargerKit 2x12A MultiCharger 2x12A 2x12A 2,0 m 5,0 m 2 m, fast monterad

706930 ChargerKit 1x20A MultiCharger 1x20A 1x20A 2,0 m 5,0 m 2 m, lös

706931 ChargerKit 2x20A MultiCharger 2x20A 2x20A 2,0 m 5,0 m 2 m, lös
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Tillbehör Batteriladdare
Art.nr. Benämning Kabellängd Passar till

705294 Fjärravläsare till batteriladdare 5 m 1x20A/ 1x35A

705162 Fjärravläsare till batteriladdare 5 m 2X20A/ 2X35A

705295 Fjärravläsare till batteriladdare 10 m 1x20A/ 1x35A

705163 Fjärravläsare till batteriladdare 10 m 2X20A/ 2X35A

705296 Fjärravläsare till batteriladdare 20 m 1x20A/ 1x35A

705164 Fjärravläsare till batteriladdare 20 m 2X20A/ 2X35A

705297 Fjärravläsare till batteriladdare 25 m 1x20A/ 1x35A

705165 Fjärravläsare till batteriladdare 25 m 2X20A/ 2X35A

Tillbehör Inverters
Art.nr. Benämning Info Passar till inverter

702912 Kontrollpanel infälld Kabellängd 6 m 300W/ 600W

702913 Kontrollpanel infälld Kabellängd 6 m 1000W/ 1500W /2000W

704030 Kontrollpanel infälld Kabellängd 10 m 1000W/ 1500W /2000W

705115 Kontrollpanel utanpåliggande Kabellängd 6 m 300W/ 600W

705116 Kontrollpanel utanpåliggande Kabellängd 6 m 1000W/ 1500W /2000W

705117 Kontrollpanel utanpåliggande Kabellängd 10 m 1000W/ 1500W /2000W

709340 Kontrollpanel infälld Kablellängd 6 m 1200W

703697 Autoswitch prioriteringsväljare

700595 Batteriseparator 100A, max 400A

700596 Batteriseparator 200A, max 1000A

707680 Batteriseparator 150A, max 500A

700399 Eluttag infällt Rostfritt stål

700401 Eluttag utanpåliggande Enkel

700403 Eluttag utanpåliggande Dubbel

702779 Eluttag utanpåliggande Dubbel med plugin

700405 Eluttag utanpåliggande Huvuduttag dubbel 16 A

701317 Eluttag infällt Enkel, vit

701316 Eluttag infällt Enkel, brun

701315 Eluttag infällt Enkel, grå

701123 Sommar- & vinterbrytare Manuell
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Anslutningskablar
Art.nr. Benämning Längd Kabelarea per ledare Info

460955 MIniPlug Xtreme 2,5 m 1,5 mm

460957 MIniPlug Xtreme 5,0 m 1,5 mm

460920 MiniPlug anslutningskabel 2,5 m 1,5 mm

460933 MiniPlug anslutningskabel 2,5 m 1,5 mm Vinklad kontakt

460938 MiniPlug anslutningskabel 3,5 m 1,5 mm

460942 MiniPlug anslutningskabel 3,5 m 1,5 mm Vinklad kontakt

460921 MiniPlug anslutningskabel 5,0 m 1,5 mm

460924 MiniPlug anslutningskabel 10,0 m 1,5 mm

460960 MiniPlug anslutningskabel 2,5 m 2,5 mm För lokalisering av  230V

460961 MiniPlug anslutningskabel 5,0 m 2,5 mm För lokalisering av  230V

460962 MiniPlug anslutningskabel 10,0 m 2,5 mm För lokalisering av  230V

Intagskablar
Art.nr. Benämning Längd Info

460901 MiniPlug intagskabel 1,0 m

460915 MiniPlug intagskabel 1,5 m

460939 MiniPlug intagskabel 2,0 m

704558 MiniPlug intagskabel 1,0 m För lokalisering av  230V

704559 MiniPlug intagskabel 1,5 m För lokalisering av  230V

704561 MiniPlug intagskabel 2,0 m För lokalisering av  230V

Saknar du något?  
Se defa.com för komplett sortiment eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Skarvkablar
Art.Wnr. Benämning Längd Info

460804 MiniPlug skarvkabel 2,0 m

460809 MiniPlug skarvkabel 5,0 m

460851 MiniPlug skarvkabel 10,0 m

704550 MiniPlug skarvkabel 2,0 m För lokalisering av  230V

704553 MiniPlug skarvkabel 5,0 m För lokalisering av  230V

704555 MiniPlug skarvkabel 10,0 m För lokalisering av  230V
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Laddare & inverters Elbilsladdning

Körjournal Elektrisk bilvärme

Larm & spårning Belysning

Värmestyrning & 
larm i fritidshus 

Mobila tjänster

Vårt mål är att göra människors liv enklare, mer effektivt och mer miljövänligt. 
Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar sättet som människor laddar, 
förvärmer och skyddar sina fordon, belyser sina vägar och byggnader, styr sina 
fritidshus, dokumenterar sina tjänsteresor och mycket mer. Vi strävar efter att 

utveckla nya fantastiska produkter genom kontinuerliga  
förbättringar och innovation.

DEFA är ett norskt företag, som startades 1946. Vi har mer än 400 anställda på 
tre kontinenter. Våra produkter och tjänster distribueras i mer än 30 länder över 

hela världen.

OM DEFA

www.defa.com
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