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Objednac ie číslo za riad enia 
DEFA no: #430050 (obsahuje Termini™ zástrčku pre Termini™ predlžovací kábel #460850). 
#430051 (obsahuje zástrčku Schuko). 
12 ks v balení. (Hmotnosť: 7,5 kg) 
Držiak číslo: #418070 
 
Súčasti 
Termini™ 1350 č. 430050 je súčasťou DEFA WarmUp č. 471250 a inštalačnej súpravy č. 470050. 
 
Použitie & montáž 
Vykurovanie kabíny je do interiéru vozidla inštalované pomocou špeciálneho držiaku. Termini™ môže byť nainštalované opačne pod odkladaciu schránku 
spolujazdca alebo na stĺpik karosérie s ohľadom na inštrukcie v priloženom návode. Vykurovanie kabíny je nutné inštalovať podľa priloženého užívateľského 
návodu. 
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DEFA TerminiTM 1350 
 

DEFA TerminiTM 1350 využíva teleso ohrevu PTC 
(Pozitívny Teplotný Koeficient). Pokiaľ teplota 
v kabíne automobilu stúpne, výkon i spotreba 
energie sa zníži. 
 
Vykurovanie kabíny je vybavené poistkou proti 
prehriatiu. Táto poistka je nastavená na 55°C. 
Pokiaľ táto poistka vypne, ohrievač musí býť 
vypnutý odpojením zo zásuvky. Následne je 
potrebné nechať ho odpojený až do vychladnutia 
(cca 30minút). Ďalším prvkom ochrany je hlavný 
istič. Pokiaľ sa po zapnutí istič vypne, ohrievač 
kabíny musí být zaslaný na opravu do servisného 
strediska. 
 
DEFA a.s. splňuje normy ISO 9001-2008, 
14001:2004 a OHSAS 18001:2007 
Ohrev motora a kabeláž ISO/TS 16949:2002 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napätie 230 ±5% 

Výkon [W] -25°C 0 / 1350* 

Výkon [W] +20°C 0 / 1100 

Stabilný výkon [W] 1350 

Výkon pri štarte 2 x 1350 

Veľkosť ističa [A] 10** 

Prevádzová teplota [°C] -40 / +80 

Š / D / V 138 / 181 / 37 

Hmotnosť [g] 595 

Hmotnosť držiaka [g] 20 

Elektrické krytie IP20 

Izolačná trieda trieda II 

Bezpečnostné normy EN 60335-1, EN60 335-2-
30, NEK 

Normy EMC 
EN 55014-1:2000; A1; A1; 

EN 61000-2-2:2000; 
EN61000-3-3:1995; A1; 

EN55014-2:1997; A1 

 

* Všetky súčasti zariadenia pracujú pri teplote  - 25°C 
** Veľikosť ističa závisí od výkonu Termini a ohrevu motora 

 


