
DEFA AkkulAturisArjA 1204
- Pieni mutta tehokas akkulaturi



DEFAN uusi AkkulAturi 1204 ON tODElliNEN 
tEHOPAkkAus

tämän päivän autoissa on paljon elektroniikkaa ja muita 
sähköisiä lisävarusteita jotka kuluttavat virtaa akusta myös auton 
seistessä pysäköitynä. tästä syystä akkua on hyvä ladata aika 
ajoin, varsinkin jos auto seisoo käyttämättä pidempiä aikoja. 
kesäaikaan ajetaan yleisesti autoilla enemmän, jolloin ongel-
mia akun kanssa esiintyy harvemmin, mutta talvella ja kylmissä 
olosuhteissa akku rasittuu huomattavasti enemmän, johtuen 
erilaisista mukavuutta lisäävistä laitteista.

Autossa virtaa kuluttavia, mukavuutta lisääviä laitteita ovat mm.
• takalasin- ja tuulilasin lämmittimet sekä peilien lämmitys
• istuinlämmitys
• keraamiset lämmityselementit
• Polttoainekäyttöiset lisälämmittimet

lisäksi mm. ajovalot ja lämmityslaitteen puhallin ovat jatkuvassa 
käytössä, eli virrankulutus on suuri jo heti käynnistyksen jälkeen. 
kylmä akku ei heti käynnistyksen jälkeen kykene vastaanottama-
an virtaa auton laturilta kuten lämmin akku, ja jos ajomatkat ovat 
lyhyitä, akku ei pääse latautumaan läheskään täyteen varausti-
laan kylmänä vuoden aikana. 
-10°C lämpötilassa autolla on ajettava n. 7 km ennen kuin akku 
kykenee normaalisti vastaanottamaan virtaa auton laturilta.
Akun teho laskee huomattavasti lämpötilan laskiessa pakkasen 
puolelle, samalla kun auton moottorin käynnistys vaatii enemmän 
käynnistysvirtaa. -18°C lämpötilassa akun todellisesta kapa-
siteetista saadaan ulos vain noin 40%.
Akkulaturi soveltuu myös pitkäaikaiseen käyttöön, eli se voi olla 
kytkettynä pitkiäkin aikoja jos ajoneuvo ei ole käytössä. Akun 
varaustilan täyttyessä laturi siirtyy ns. ylläpitolataukseen jolloin 
latausvirta laskee minimiin. 

DEFAn uusi MultiCharger 1204 akkulaturi on varustettu nykyaikaisimmalla latauselektroniikalla, jossa 
lataustoiminto säätyy automaattisesti akun varaustilan mukaan. Akkulaturi pitää akun aina täydessä 
varaustilassa, joka pidentää akun ikää.



autolla, puhumattakaan siitä miten jäättömät ja kirkkaat ikkunat 
vaikuttavat turvalliseen liikkeelle lähtöön.

DEFA MultiCharger 1204 akkulaturin kehittelyssä on huomioitu 
myös uusimman akkuteknologian vaatimukset.
Täyteen varattu akku pidentää akun ikää.

Tarvittaessa lisätietoa – käänny lähimmän jälleenmyyjäsi 
puoleen.

DEFA Akkulaturisarja pitää akun täydessä varaustilassa 
ulkolämpötilasta riippumatta. 
DEFA MultiCharger 1204 akkulaturi on täysin elektronisesti 
ohjattu ja siinä on myös lämpötilakompensointi, eli latausjännite 
säätyy lämpötilan mukaan.
Elektroniikka estää akun ylilatautumisen, eli akun täyttyessä laturi 
siirtyy ylläpitolataukseen, näin laturi voi olla kytkettynä akkuun 
esimerkiksi ajoneuvon seistessä talviaikaan ajamattomana.
DEFA 1204 laturi on läpikäynyt erilaisia tärinä- ja värinätestejä, 
eli se soveltuu hyvin myös erilaisiin työkoneisiin, traktoreihin, 
kuorma-autoihin ja muuhun raskaaseen kalustoon.

DEFA MultiCharger 1204:ssa on EMC hyväksyntä (ei vaurioita 
ajoneuvon elektroniikkaa eikä ajoneuvon elektroniikka vaikuta 
laturin toimintaan).
laturi on tarkoitettu ja hyväksytty asennettavaksi kiinteästi 
ajoneuvoon.

DEFA akkulaturisarjalla voidaan kylmät talviaamut, tyhjällä 
akulla, siirtää historian kirjoihin.
kun akkulaturi on autoon asennettu sen käyttö on todella yksin-
kertaista. DEFA verkkoliitäntäjohto kytketään seinäpistorasiaan ja 
toinen pää auton etuosassa olevaan kojepistorasiaan, aivan kuten 
auton DEFA moottorinlämmitin kytketään päälle.
laturisarja sisältää kaiken tarvittavan, eli laturin lisäksi on kojepis-
torasiajohto ja verkkoliitäntäjohto.
Autossa akkulaturisarjaa voidaan helposti laajentaa myös DEFAn 
moottorinlämmittimellä ja sisälämmittimellä, vaikka täydelliseksi 
autonlämmitysjärjestelmäksi. tällöin saat täyteen ladatun akun 
lisäksi lämpimän moottorin ja lämpimät sisätilat, ja lämpimän 
moottorin käynnistäminen tarkoittaa pienempää polttoaineenkulu-
tusta ja vähemmän haitallisia pakokaasupäästöjä. Onhan se myös 
lisämukavuutta kun pääsee lähtemään liikenteeseen lämpimällä 
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Kuva näyttää laturin 
4-vaiheisen
lataustoiminnon
(S1, S2 ,S3 ja S4)
+ 20°C lämpötilassa 
sekä latausvirran 
T ajassa.

s1: lataustoiminto – lataa 4A:n virralla kunnes
jännite nousee 14,3V:n tai enintään 24 tuntia.
Valodiodi palaa punaisena.

s2: lataustoiminto - lataa 14,3V:n jännitteellä 
kunnes latausvirta laskee alle  1,0A:n tai 
enintään 48 tuntia.
Valodiodi palaa oranssina.

s3: Ylläpitolataus – lataa 13,8V:n jännitteellä 
kunnes latausvirta laskee alle 0,5A:n tai 
enintään 48 tuntia.
Valodiodi palaa vihreänä.

s4: sykkivä ylläpitolataus – jännite vaihtelee 
13,3V:n ja 13,8V:n välillä pienellä latausvirralla.
Valodiodi palaa vihreänä. 

jännitteen laskiessa alle 13V:n, uusi lataustoiminto käynnistyy 
automaattisesti. latausjännite on lämpötilakompensoitu 
(+/- 0,03V/°C), joka varmistaa täyteen ladatun akun kaikissa 
lämpötiloissa.

DEFAlla on isO 9001 ja isO 14001 sertifioinnit. lisäksi 
kaikki johdot ja moottorinlämmitintuotteet valmistetaan 
isO /ts 16949:2002 noudattaen.

Tekniset tiedot
• tulo: 230V~ 50-60Hz 0,6A
• lähtö:12V –4A/60W
• Elektronisesti ohjattu ja lämpötilakompensoitu 
  lataustoiminto.
• 4-vaiheinen lataustoiminto huolehtii tehokkaimmasta  
  lataustoiminnosta akun kunnosta riippumatta.
• Oikosulku- ja väärän napaisuuden suojaus.
• Ei vaurioita auton elektroniikkaa.
• Estää akun sulfatoitumista ja pidentää akun ikää.
• suojausluokka iP65
• DEFA Plugin kytkentäliitokset


