
Merke/Modell

(xxx) =karosserikode. 
Personbiler, varebiler, lastebiler, traktorer og maskiner.
Incl.= med, Ex.=uten.

Tilkoblingssett 

Tilkoblingssettene inneholder DEFA MiniPlug Apparatinntak og 
DEFA MiniPlug Tilkoblingsledning i forskjellige lengder.

Art. nr. Innhold

785 = 460785 1 x 460915 (1,5m)
1 x 460920 (2,5m) 

787 = 460787 1 x 460915 (1,5m)
1 x 460921 (5,0m)

OBS! Tilkoblingssett er ikke nødvendig om du kjøper DEFA 
WarmUp eller DEFA ComfortKit. 

Forgreningssett 

Forgreningssett  består av DEFA PlugIn Forlengerledninger i 
forskjellige lengder og DEFA PlugIn Y-stykke for tilkobling av 
kupévarmer. 

OBS! Dersom du har DEFA Termini™ Kupevarmer med Termini™ 
minikontakt, må du bruke enten 460750 eller 460751. 

OBS! Tilkoblingssett er ikke nødvendig om du kjøper DEFA 
WarmUp eller DEFA ComfortKit.

Monteringstid

A, B og C angir estimert monteringstid (t = time) for 
motorvarmer med kabel og feste av DEFA MiniPlug kontakt.

 A = >1,5 t,   B = 1,5 – 2t,  C = 2t>

OBS! Angitt monteringstid er retningsgivende og vil selvsagt 
kunne variere avhengig av hver enkelt montør. DEFA AS er ikke 
ansvarlig for eventuelle feil som måtte fremkomme i tabellen.

DEFA AS forbeholder seg retten til å endre og å legge til 
opplysninger i tabellen. Disse endringene publiseres på 
DEFAs hjemmeside.

Årsmodell

-92 = tom. årsmodell 92.
93- = fom. årsmodell 93.
92-93 = fom. årsmodell 92 tom. årsmodell 93.

Motorvarmer 

Elementenhet 411XXX eller 41XXXX for de nye 4 sifrede 
varmerene + evnt. monteringssett 460XXX. 
(Monteringssett må bestilles separat dersom det er oppgitt).

Motorvarmer 2

Viser alternativ motorvarmer der dette finnes.

Monteringssett 2

Monteringssett 2 er oppgitt om det kreves til ”Motorvarmer 2”

Monteringssett

Monteringssett er oppgitt om det kreves til ”Motorvarmer”

Monteringssted

De oppførte tall- og bokstavkombinasjonene refererer til figu-
rene nedenfor. 1, 2, 3 = Frostplugghull nummer. I anvinsniger 
brukes også A1, A2 etc for numrering av frostplugghull.    
A1, A3 valgfritt om du vil benytte A1 eller A3. 
A1-3 alle alternativ fom. A1 tom. A3 kan benyttes. 
A1+A3 benytt både A1 og A3.  (Ved bruk av to varmere).

Monteringsretning

Angir (klokke)retning på motorvarmerens 
sorte PlugIn kontakt i montert stilling.
1,3 = peker kl. 1 eller kl. 3.
1-3 = kan peke fom. kl. 1 tom. kl. 3.

Motortype/Motorkode
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OBS! Anbefalte kabellengder ( m = meter) ovenfor er retningsgivende. Disse kan variere dersom man velger alternativ plassering av utstyr mm.
OBS! Forgreningssett og Tilkoblingssett er ikke nødvendig om du kjøper DEFA WarmUp eller DEFA ComfortKit.
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