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Polttonestetoiminen lämmitin

87

912-B, 912-D

Op. no. 87516

S40, V40

912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea.

01-

Tämä lämmitin on hieman kevyempi ja pienikokoisempi kuin
edeltäjänsä 091-B.

Bensiini

30618 095-1
Diesel

3730 340-1

Lisävarusteet

20000
paitsi AT

Kaukokäynnistin TP41, ks.s. 4 .
Bensiini

30618 095-1

paitsi 2,0T AT, T4
AT
Bensiini

30618 095-1

-99

+ Lämmittimen aikaohjaus, ks. s. 3 .

Digitaalinen
ajastin, tyyppi
4

3544 554-3

Polttonestetoiminen pysäköintilämmitin mahdollistaa
astumisen aina lämpimään autoon, olipa se pysäköity mihin
tahansa. Valmiiksi lämpimän moottorin käynnistäminen
merkitsee, että:
• auto tuottaa vähemmän haitallisia pakokaasuja.
• matkustajat voivat istuutua lämpimään autoon, jolloin
terveyttä uhkaava vilustuminen vähenee,
• ei jäisten lasien raapimista,
• auto kuluttaa selvästi vähemmän polttonestettä,
• moottori kuluu vähemmän.
2

Ohjausyksikkö on optimoitu tehokasta palamista silmällä
pitäen.
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Digitaaliset ajastimet

87

bensinikäyttöisen lämmittimen 912-B käynnistykseen

Op. no. included in 87516

S40, V40
Digitaaliset ajastimet lämmittimen ajastettuun käynnistykseen
tai käsikäynnistykseen (suora käynnistys). Helppo asettaa
myös pimeässä, koska nestekidenäyttö on valaistu.
Ajastimessa on 24 tunnin näyttö, ja se toimii myös kellona.
Digitaalinen ajastin, tyyppi 4

3544 554-3

Toiminnot:
Digitaalinen ajastin, tyyppi 4
• Asennetaan käsinelokeroon.
• Liikkeellelähtöajan asetus. Ajastin Mittaa lämpötilan ja
laskee lämmittimen käynnistysajan niin, että lämpötila on
oikea liikkeelle lähdettäessä.
• Kaksi käynnistysaikaa voidaan ohjelmoida.
• Käynnistys ja pysäytys. Lämmitin pysähtyy tunnin kuluttua,
ellei sitä pysäytetä aikaisemmin käsin.
• Valodiodit ilmaisevat, onko ajastin aktivoitu ja onko lämmitin
käynnissä.
• Voidaan yhdistää kaukokäynnistykseen, ks. s. 5 (vain SE
ja NO).
• Ulkoista ajastinta ei tarvita.
Varaosat
Ohjekirja
Digitaalinen
ajastin, tyyppi
4

5929 571-7
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Lämmittimen kaukokäynnistys

87
Op. no. 87514

Kaukokäynnistys

8685 694-5

Lämmitin voidaan varustaa kaukokäynnistyksellä, joka
koostuu autoon asennettavasta vastaanottimesta ja pienestä
lähettimestä.
Kaukokäynnistin tuo lisämukavuutta, kun lämmittimen voi
kylminä talvipäivinä kytkeä päälle sisätiloista käsin. Helppo
pitää mukana pienen kokonsa ansiosta.
Lämmitin kytketään päälle painikkeen painalluksella ja se
toimii esiasetetun ajan. Jos lämmitin halutaan kytkeä pois
aikaisemmin, se onnistuu kaukosäätimen off-painiketta
painamalla.
Voidaan käyttää polttoneste- ja sähkötoimisten lämmittimien
ohjaamiseen.
Tekniset tiedot
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Kantavuus TP41

Joka 600 m esteettömällä
yhteydellä

Taajuus

434 MHz

Paristo, lähetin

Kolme kpl micro
1,5V/AAA/LR03

Lähettimen mitat

114 x 50 x 24 mm

Toimintalämpötila, lähetin

-20 – +60°C

Toimintalämpötila,
vastaanotin

-40 – +75°C

HUOM!
Sopii vain digitaalisen ajastimen tyyppi 4 kanssa.
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Kaukokäynnistys

87

polttonestekäyttöiselle lämmittimelle

Op. no. 87514

S40, V40
Vastaanotin
NO

SE

3729 605-0
3730 078-7

Lämmin ja ympäristöystävällinen auto puhelinsoitolla!
Tämän tuotteen avulla saat entistäkin enemmän hyötyä
polttonestelämmittimestäsi. Olet varmaan usein unohtanut
ohjelmoida liikkeellelähtöajan ajastimeen. Kenties et alun
alkaenkaan tiedä, milloin lähdet liikkeelle. Nyt sinulla
on mahdollisuus soittaa autoosi ja käynnistää lämmitin
suoraan esim. kokouksesta tai lentokentältä juuri ennen
koneen nousua. Perillä sinua odottaa lämmin auto. Pelkkä
puhelinsoitto riittää! Voit myös pysäyttää lämmittimen tällä
tavoin.
Järjestelmä perustuu Minicall-vastaanottimeen, joka kytketään
digitaalisen ajastimeen tyyppi 4. Se toimii kuitenkin vain
joillakin markkina-alueilla.
Se voidaan helposti jälkiasentaa lämmittimellä varustettuihin
autoihin.
HUOM!
Sopii kaikkiin autoihin, joissa on polttonestelämmitin
ja digitaalisen ajastin, tyyppi 4.
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Digitaalinen ajastin

87

sähkökäyttöisen lämmittimen käynnistykseen

S40, V40 01Rele

8685 637-4

Tämän lisävarusteen avulla voit asettaa moottorin- tai
matkustamon lämmittimen käynnistys- ja pysäytysajan.
Tiedot ja edut
• Ulkoista ajastinta ei tarvita.
• Voidaan yhdistää kaukokäynnistykseen, ks. s. 4 .
HUOM!
Ei voida yhdistää polttonestekäyttöiseen lämmittimeen 912-B, 912-D.
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Op. no. 87613
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Lohkolämmitin
yleistä

Op. no.

S40, V40
Lohkolämmitin ja matkustamon lämmitysvastus tarjoavat
mahdollisuuden istuutua lämpimään autoon, kun ulkona on
kylmä.
Lämmin moottori kuluu käynnistettäessä vähemmän, kuluttaa
vähemmän polttonestettä ja tuottaa vähemmän haitallisia
pakokaasupäästöjä.
230 V järjestelmän tiedot
Täydellinen sarja koostuu lämmitysvastuksesta, joka
asennetaan moottoriin, ja pienestä etupistorasiasta.
Etupistorasian pieni koko tarjoaa seuraavat edut:
•
•
•
•
•

Helpompi asennus. Vain yhden reiän poraus.
Sahausta ja muuta työstöä ei tarvita.
Erillistä etupistorasiasarjaa ei tarvita.
Helpompi sijoittaa siististi ja ergonomisesti autoon.
Yksinkertainen rakenne.

Jäjestelmää on helppo täydentää matkustamon pistorasialla.
HUOM!
Lohkolämmittimen ihanteellinen esilämmitysaika on
2-3 tuntia. Se riittää nostamaan moottorin lämpötilan
30-50 °C yli ulkolämpötilan. Sen jälkeen lämpötila
ei kohoa, vaan sähköenergia (ja rahat) menevät
pelkästään lämpötilan pitämiseen yllä. Teho: 500 W.
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Lohkolämmitin

87

paitsi UK

Op. no. 87652 87656

S40, V40, täydellinen sarja

GDI, turbo, diesel

9499 646-9

EU,230 V (paitsi UK)

Bensiini

9499 646-9

Matkustamon lämmitysvastus, 1500/600 W

9451 735-6

Bensiinimoottorit
00-

(ks. s. 9 .)

paitsi GDI

9162 171-4

GDI

9499 644-4

Liitäntäohto
2,5 m (sisältyy em. sarjaan)

9451 508-7

5m

9451 649-9

-99
paitsi GDI
GDI
Turbo

Kaukokäynnistin TP41 (ks.s. 4 .)
30883 201-3
9499 644-4
30883 202-1

Dieselmoottorit
01-

8682 350-7

-00

9499 645-1

US, CA,110 V
Bensiinimoottorit (maadoitettu pistorasia)
Lisävaruste (230 V, EU, paitsi UK)
Matkustamon pistorasia mkl. haaroitin
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8670 956-5

Digitaalinen ajastin (ks.s. 6 .)

y

Matkustamon lämmitin

87
Op. no. 89991

S40, V40

Varaosat
Paitsi UK,
US, CA 1500/600 W

9451 735-6

Matkustamon lämmitin sijoitetaan lattialle matkustajan paikalle.
Valittavana on kaksi tehoa, 1500 tai 600 wattia. Tehonottoa
säädetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan energian
kulutuksen optimoimiseksi.

Lämpövarokesarja

9481 278-1

HUOM!
Sisätiloihin tarkoitettuja lämminilmapuhaltimia ei saa
käyttää autossa.

Tiedot ja edut
• Kytketään matkustamon pistorasiaan tai muuhun
suojamaadoitettuun pistorasiaan.
• Hyväksytty käytettäväksi kosteissa tiloissa sekä alhaisissa
lämpötiloissa.
• Sopii käytettäväksi yhdessä lohkolämmittimen kanssa.
• Matkustamon lämmitin ei saa olla ajon aikana
matkustamossa, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoja
äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä.
• Kun laseissa ei ole huurretta, vältetään turha joutokäynti ja
säästetään näin ympäristöä.
Seuraavia tehoja tulee käyttää varokkeiden koosta riippuen:
6 A:n varokkeella suojattu pistorasia (1320 W)
Enintään 600 W, myös lohkolämmittimen yhteydessä.
10 A varokkeella suojattu pistorasia (2200 W)
Enintään 1500 W, myös lohkolämmittimen yhteydessä.
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Lumiketju "Centrax"
suuremmille renkaille

S40, V40 01-

Op. no. 89991

30664 131-7

Sopii rengaskokoihin:
• 195/60R15
• 205/55R15
• 205/50R16
Suurin ajonopeus: 50 km/h.
Erityisesti suurempia rengaskokoja varten suunniteltu
lumiketju. Tämän tyyppisen ketjun etuna on se, että sitä ei
asenneta renkaan sisäpuolelle eikä siihen näin ollen vaikuta
suurempien renkaiden vaatima tila. TÜV-hyväksytty.
Tiedot ja edut
• Yksi pari, asennusvalmiina.
• Helppo asentaa.
• Mukana varalenkit.
Varaosat
Kahva

3529 438-8

Suojus

3529 448-8

Sovitin, 21 mm

30623 786-8

HUOM!
Koska vakiolumiketjuja ei saa käyttää suurempien rengaskokojen kanssa (pyöräpesän vaurioitumisen tms.
vuoksi), niiden tilalla pitää käyttää näitä lumiketjuja.
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Lumiketju"R-Matic"
suuremmille renkaille

Op. no. 89991

S40, V40
Sopii rengaskokoihin:
205/50R15, 205/45R16

30862 800-7

205/55R151

30864 502-7

195/60R15

US

30889 647-1

Suurin nopeus 50 km/h.
Kapealenkkinen lumiketju, joka on kehitetty erityisesti
suurempia rengaskokoja varten malleissa S40, V40.
Tiedot ja edut
• Erittäin pienikokoiset lenkit 3,1x10; tavanomainen mitta
4x12), jotka on lämpökäsitelty kestämään yhtä kauan kuin
tavanomaiset lumiketjut.
• Nopea ja helppo asennus rengasmekanismilla.
• Voidaan kääntää, pidempi kestoikä.
• Pakattu lujaan pussiin, käyttövalmis.
HUOM!
Koska vakiolumiketjuja ei saa käyttää suurempien rengaskokojen kanssa (pyöräpesän vaurioitumisen tms.
vuoksi), niiden tilalla pitää käyttää näitä lumiketjuja.
1 Ei voi käyttää autoissa, joissa on alustasarja.
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Lumiketju "Wire"
vakio

Op. no. 89991

S40, V40
Sopii rengaskokoihin:
01205/50R16

30889 098-7

175/65R14

30816 222-1

185/65R14

3472 033-4

185/65R15, 195/60R15

9166 342-7

195/55R15

30816 224-7

Nopeasti asennettavat lumiketjut on valmistettu
korkealaatuisesta galvanoidusta teräksestä.
Tiedot ja edut
• Pakattu muovipussiin asennusohjeineen.
• Voidaan asentaa parissa minuutissa.
HUOM!
Suurempia rengaskokoja käytettäessä ei voida käyttää vakiolumiketjuja tilanpuutteen vuoksi (pyöräkotelo
saattaa vaurioitua, tms.). Sopivat lumiketjut.
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