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Produkce škodlivých 
uhlovodíků (HC) a oxidu 

uhelnatého (CO) je snížena 
až o 99% 

 

Jedovaté oxidy dusíku (NOx) 
jsou redukovány  

až o 52% 

Spotřeba paliva snížena  
až o 24% 

POUŽÍVÁNÍ PŘEDEHŘEVŮ PROKAZATELNĚ ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I VAŠI PENĚŽENKU 
Nezávislý Finský testovací institut VTT provedl kompletní testy na autech s namontovanou sadou DEFA WarmUp  

a bez ní. Testy jsou založeny na cyklu NEDC (metodika měření parametrů automobilů, které se prodávají  
na evropském trhu) a byly zaměřeny na účinnost elektrických předehřevů na autech Euro5 a Euro6.  

STUDENÝ START ŠKODÍ 
foto Praha 2014 



  

JEDNODUCHÁ INSTALACE  
SNADNÉ POUŽITÍ 
 
Norská společnost DEFA má na trhu elektrických 
předehřevů motorů více než 45 let zkušeností  
a patří mezi špičku světových výrobců zařízení pro 
snadný start zejména dieselových motorů.  
 
Nejdůležitějším výhodou je jednoduchá a rychlá 
instalace, intuitivní a snadné ovládání výhřevného 
systému. Soupravy pro kompletní předehřev vozidla 
splňují nejnáročnější požadavky na elegantní sply-
nutí s interiérem i exteriérem vozu. Jako jediný 
výrobce na trhu má DEFA patentovanou zástrčku 
MiniPlug, která ukrývá přívod napětí v neviditelném 
detailu na spodní masce.  
 
Systémy kompletního předehřevu WarmUp se sklá-
dají z malých modulů, které se díky spojovacím 
prvkům a kabelům dají namontovat téměř do kaž-
dého auta. Veškeré komponenty jsou precizně 
provedeny, eliminují riziko špatného zapojení a jsou 
zárukou bezpečného a stabilního provozu.  
  
 
 
 
 
 

ZAHŘÁTÉ A VŽDY PŘIPRAVENÉ AUTO 
KDYKOLI POTŘEBUJETE 
 
Dokonce i novým autům většinou chybí způsob jak 
povzbudit řidiče zahřátým motorem, který ihned 
nastartuje v nevlídném zimním počasí. Systémy 
DEFA WarmUp bezpečně a efektivně předehřejí 
motor stejně jako několik kilometrů jízdy a šetří 
tak nejen životní prostředí, ale i Vaši peněženku. 
Spokojení řidiči a šetrný přístup k životnímu 
prostředí jsou dva faktory, které dělají ze společ-
nosti DEFA světového lídra v oblasti předehřevu 
nejen osobních aut.  
 
DEFA WarmUp uživatelsky přívětivý systém ovládaný 
např. mobilem. Jednoduchým nastavením docílíte 
předehřátého motoru, který snadno nastartuje, 
příjemně vyhřátého interiéru, rozmražených okýnek 
a plně nabité baterie.  
 
Pro kompletní nabídku nás neváhejte kontaktovat! 
Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného předeh-
řevu pro Váš vůz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CHCI PŘEDEHŘÁT MOTOR 
 

Pro výběr vhodného typu předehřevu nás kontaktujte nebo navštivte web výrobce: 
http://www.DEFA.com/en/automotive/WarmUp/find_your_engine_heater/  
Pro každý motor je vhodný jiný předehřev. V databázi se vyhledává podle modelu vozu, obsahu 
motoru, roku výroby a typu motoru. Např.: Škoda Octavia, 1.9 TDI, 2008, BLS.  

MOŽNOSTI OHŘEVU MOTORU dle konkrétního vozu 

Blokový ohřívač 
Spirála do bloku motoru místo mrazové zátky. Ohřev chl. kapaliny. 
Přesně daná montáž. Cena cca 2300,-Kč. 

Malý průtokový ohřívač 
Spirála v malé nádržce na hadice chl. systému. Ohřev chl. kapaliny. 
Přesně daná montáž. Cena cca 2600 – 3800,-Kč. 

Olejový ohřívač 
Hliníkový výlisek na olejovou vanu. Ohřev oleje.  
Přesně daná montáž. Cena cca 3500,-Kč. 

Kontaktní ohřívač 
Hliníkový výlisek na blok motoru. Ohřev chl. kapaliny. 
Přesně daná montáž. Cena cca 3500,-Kč. 

Průtokový ohřívač PTC 
Spirála v nádržce na hadici chl. systému. Ohřev chl. kapaliny. 
Univerzální montážní pokyny. Cena všech modelů 3320,-Kč.  

 
 
 NAPÁJECÍ SADA KABELŮ 
 

Všechny předehřevy se napojují pomocí originální sady kabelů DEFA. Sada se skládá z 1.5 m 
dlouhého kabelu 460915 se zástrčkou MiniPlug, který vede od ohřívače a zástrčka je vyvedena 
nejčastěji v masce vozidla. Druhou část sady tvoří zelený kabel, který je z jedné strany vybaven 
zásuvkou MiniPlug a z druhé strany vidlici do české sítě 230 V. Venkovní kabel je nabízen v délce  
2.5 m (460920) a 5.0 m (460921). Proud 16 A, el. kyrtí IP 44.  

 
 

Napájecí sada 
kabelů  

Délka 2.5 m 460785  1460,-Kč 

Délka 5.0 m 460787  2330,-Kč 
  

  

http://www.defa.com/en/automotive/WarmUp/find_your_engine_heater/


  

PTC PŘEDEHŘEV CHLADÍCÍ KAPALINY 
 

Nový předehřev PTC na 1 hadici chladícího systému DEFA navrhla tak, aby bylo možné jej namonto-
vat v různých úhlech na hadici různého průměru, což zajišťuje efektivní a bezpečnou instalaci a oh-
řev motoru. Předehřevy jsou vybaveny PTC termistory, elektrotechnickými součástkami, jejichž odpor 
je závislý na teplotě. Se zvyšující se teplotou roste odpor. Díky tomu předehřevy regulují svůj výkon, 
spotřebují méně proudu, snižují náklady na provoz a udržují optimální teplotu chl. kapaliny.  
 
Předehřevy jsou vybaveny automatickou pojistkou proti přehřátí, splňují testy a normy EMKO-TUB(61)NO 293/91  
EN 60335-1, EMKO-TBS(61) NO293A94.  

 
PTC 
Napětí: 230 V Na hadici Ø 16 mm 412761 3320,-Kč 
Jmenovitý výkon1: 500 W Na hadici Ø 18 mm 412762 3320,-Kč 
Počáteční výkon2: 750 – 1000 W Na hadici Ø 19 mm 412763 3320,-Kč 
El. krytí: IP 44 Napájecí sada kabelů a)  460785 1460,-Kč 
1 při teplotě -25°C  b)  460787 2330,-Kč 
2 závisí na okolní teplotě  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  

Rozměry: délka 175 mm x výška 70 mm x průměr 33 mm 



  

CHCI PŘEDEHŘÁT MOTOR A DOBÍJET BATERII 
 

Ideální řešení pro vozidla s vyšší spotřebou proudu, např. při používání elektrického vyhřívání oken, 
elektricky vyhřívaných sedaček, keramických topných těles, přídavných ohřívačích paliva, atd.  
 

Dnešní moderní auta jsou plná elektroniky, která spotřebovává proud, i když je vozidlo zaparkováno 
a baterie potřebuje jednou za čas dobít. Při častých jízdách na krátkou vzdálenost se baterie 
nestihne dobít a nabíječka baterie DEFA je ideálním nástrojem jak předejít úplnému vybití baterie  
a zároveň prodloužit její životnost.  

Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 
Sada s nabíječkou baterie 
 450030  6240,-Kč 

 Nabíječka baterie 1204, 12 V/4 A, IP 65 450020  
 Propojovací kabel, dl. 1.0 m  460803  
 Napájecí sada kabelů 460785  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

CHCI PŘEDEHŘÁT MOTOR A KABINU AUTA 
 

Sady ComfortKit s ventilátory Termini™ nabízí příjemnou kombinaci užitečného odmražení okýnek  
a komfortního vyhřátí kabiny vozidla.  
 

Teplovzdušné ventilátory Termini™ jsou vybaveny PTC termistory, elektrotechnickými součástkami, 
jejichž odpor je závislý na teplotě. Se zvyšující se teplotou roste odpor. Díky tomu ventilátory 
regulují svůj výkon, spotřebují méně proudu, snižují náklady na provoz a udržují optimální teplotu 
uvnitř vozu.  
Ventilátory jsou vybaveny automatickou pojistkou proti přehřátí, splňují normy EN 60335-1 a EN 50408, el. krytí IP 20. 

Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 

Sada ComfortKit 
 470066  5260,-Kč 

 Ventilátor 1400 W/230 V 430055  
 Propojovací kabel, dl. 1.0 m 460803  
 Y – rozbočovací konektor 460853  
 Kabel k ventilátoru, dl. 1.75 m 460860  
 Napájecí sada kabelů 460785  
    
 470060  6080,-Kč 

 Ventilátor 2100 W/230 V 430060  
 Propojovací kabel, dl.  1.0 m 460803  
 Y – rozbočovací konektor 460853  
 Kabel k ventilátoru, dl. 1.75 m 460860  
 Napájecí sada kabelů 460785  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CHCI PŘEDEHŘÁT MOTOR, DOBÍJET BATERII A VYHŘÍVAT KABINU  
 

Sady ComfortKit Plus zabezpečují plně nabitou baterii, odmražená okýnka a vyhřátou kabinu 
v jednom.  
 

Dobíjení baterie zajišťuje 4 A nabíječka baterie 1204, vyhřívání interiéru ventilátory Termini™, které 
jsou díky PTC termistorům schopny regulovat svůj výkon a šetřit tak náklady na provoz. Celý systém 
včetně předehřevu motoru je vyveden na jednu zásuvku. Ovládání je možné řešit pomocí časových 
hodin nebo rozšířit o některý z ovládacích prvků WarmUp.  

Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 
Sada ComfortKit PLUS   
 470068  9550,-Kč 

 Ventilátor 1400 W/230 V 430055  
 Nabíječka baterie 1204, 12 V/4 A, IP 65 450020  
 Propojovací kabel, dl. 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel, dl. 0.5 m 460802  
 Y - rozbočovací konektor 460853  
 Kabel k ventilátoru, dl. 1.75 m 460860  
 Napájecí sada kabelů 460785  
    
 470069  10350,-Kč 

 Ventilátor 2100 W/230 V 430060  
 Nabíječka baterie 1204, 12 V/4 A, IP 65 450020  
 Propojovací kabel, dl. 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel, dl. 0.5 m 460802  
 Y - rozbočovací konektor 460853  
 Kabel k ventilátoru, dl. 1.75 m 460860  
 Napájecí sada kabelů 460785  
    
    
    
    
    
    



  

CHCI VŠECHNO – s ovládáním BLUETOOTH přes MOBIL 
 

Sady WarmUp Bluetooth® představují kompletní systém předehřevu celého vozidla kontrolovaného 
mobilní aplikací DEFA pomocí bezdrátového připojení bluetooth. Se sadou WarmUp bude Váš motor 
vždy zahřátý na optimální teplotu, interiér pohodlně teplý, okýnka rozmražená a baterie plně nabitá. 
Kompletním ohřevem se snižuje spotřeba paliva, náklady na opravy a ničivé emise.  
 

Zařízení se musí naprogramovat v blízkosti vozidla. Aplikace podporuje Android a iOS. 

Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 

Sada WarmUp Bluetooth®    
 471280  17570,-Kč 
 Ventilátor 1400 W/230 V 430055  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 Bluetooth Hub 440051  
 Součástky pro montáž   
    
 471281  18370,-Kč 

 Ventilátor 2100 W/230 V 430060  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 Bluetooth Hub 440051  
 Součástky pro montáž   
    
    
    
    
    



  

CHCI VŠECHNO – s dálkovým ovládáním SmartStart™ 

 

Sady WarmUp SmartStart™ představují kompletní systém předehřevu celého vozu kontrolovaný 
obousměrným bezdrátovým dálkovým ovládáním. Se sadou WarmUp bude Váš motor vždy zahřátý  
na optimální teplotu, interiér pohodlně teplý, okýnka rozmražená a baterie plně nabitá. Kompletním 
ohřevem se snižuje spotřeba paliva, náklady na opravy a ničivé emise. 
 

Dálkové ovládání nabízí mnoho programovatelných funkcí, dobře čitelný displej a dosah až 1.2 km 
(dosah významně ovlivňují překážky jako jsou zdi, jiná vozidla apod.).  

Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 

Sada WarmUp SmartStart™    
 471268  17570,-Kč 

 Ventilátor 1400 W/230 V 430055  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 SmartStart™ dálkové ovládání 440020  
 Součástky pro montáž   
    
 471271  18370,-Kč 

 Ventilátor 2100 W/230 V 430060  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 SmartStart™ dálkové ovládání 440020  
 Součástky pro montáž   
    
    
    
    
    



  

CHCI VŠECHNO – s časovačem FUTURA 

 

Sady WarmUp Futura nabízí kompletní systém předehřevu celého vozidla, který je možné ovládat 
pomocí časovače Futura, malých hodin napevno připevněných v kabině auta např. na palubní desce, 
bočním panelu, atd.). Se sadou WarmUp bude Váš motor vždy zahřátý na optimální teplotu, interiér 
pohodlně teplý, okýnka rozmražená a baterie plně nabitá. Kompletním ohřevem se snižuje spotřeba 
paliva, náklady na opravy a ničivé emise. 
 

Časovač Futura má dobře jednoduché ovládání a dobře čitelný displej.  
 
Předehřev motoru je nutné vybrat zvlášť podle konkrétního modelu auta. Není součástí sady. 

 

Sada WarmUp Futura    
 
 

471267  14180,-Kč 

 Ventilátor 1400 W/230 V 430055  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 Futura programovatelný časovač 440010  
 Součástky pro montáž   
    
 471270  14980,-Kč 

 Ventilátor 2100 W/230 V 430060  
 Nabíječka 1203 450009  
 Propojovací kabel 1.0 m 460803  
 Propojovací kabel 0.5 m 460802  
 Kabel k ventilátoru 1.75 m 460860  
 Sada kabelů 460785  
 Futura programovatelný časovač 440010  
 Součástky pro montáž   
    
    
    
    

 



  
 

POTŘEBUJETE PORADIT? NA NĚCO SE ZEPTAT? 
 
Navštivte nás 
Normans – ohřev motorů, s.r.o. 
Areál VUT Kraví hora 
Rybkova 23, objekt č. 20 
602 00 Brno 
 
Zavolejte nám 
603 428 781 
 
Napište nám 
info@normans.cz 


