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Larmet anpassas tiLL fordonet i samband med monteringen 
DVS90 är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär att oavsett 
vilket elsystem fordonet har kommer monteringen av larmet bli avsevärt lättare. 
Larmet kan monteras i alla fordon oavsett om det är ett 12 eller 24 volts elsystem. 
Larmet klarar alla idag kända typer av CAN-bus system som finns i moderna bilar.

larmet dvs90 från defa sätter  
standard för larm till fordon

Alltid rätt larm på lagret och ingen risk för gammal mjukvara  
eftersom larmet programmeras av montören direkt innan montering. 

Enkel logistik och lagerhållning.  
DVS90 kan monteras i alla typer av fordon och modeller.
 
Bra support med en s.k. E-learning utbildning på Internet och ett stort 
antal modellspecifika monteringsanvisningar i ny tydligare design.
 
Alla ingående delar är små till storleken vilket innebär att  
det blir lättare att hitta en bra plats att montera larmet på.
 
Flera sensorer kan användas, t.ex. 2 rörelsesensorer  
(en till kupén och en till lastutrymmet).
 
Statuspanel med en integrerad glaskrossensor och nödbrytare.
 
Huvkontakten ansluts till sirénen vilket förkortar monteringstiden.
 
Provat av SSF*, godkänt av SBSC**

*Svenska stöldskyddsföreningen
** Svensk brand och säkerhetscertifiering

Viktiga egenskaper för Larmet:
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DVS90 ska anpassas till aktuell bil vid montering. Programmet DEFA express som 
används för att programmera larmet finns att hämta hem från www.defa com. 
Larmet ansluts till datorn med en standard USB-kabel, när det är gjort och 
programmet startats väljer man enkelt i en rullist i programmet vilket bilmärke, 
modell och årsmodell och klickar på programmera. Inom ett par sekunder är larmet 
programmerat och klart för att monteras i bilen. Monteringsanvisning skrivs ut i 
samband med programmeringen av larmet. De flesta komponenterna i DVS90-
system är ca. 40% mindre i storlek. Detta innebär enklare montering då det ofta är 
ont om utrymme under motorhuv och instrumentpanel på moderna bilar.

UtbiLdning på internet
För montören finns en omfattande utbildning som är uppdelad i två delar. 
Del ett är grundläggande bilel, monteringsteknik och mätteknik. Del två handlar om allt 
som rör montering av ett larm, del två fungerar också som ett tekniskt uppslagsverk 
för alla tekniska frågor i samband med DVS90. Efter genomförd utbildning ska 
montören testa sig själv genom att skriva ett Internetbaserat prov.

enkel att montera, 
enkel att programmera
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teknisk data för dvs90:

Spänning  8-34V (12/24V system)

Strömförbrukning  > 18 mA

Radiofrekvenser: 433.92 MHz (fjärrkontroll)
2.45 GHz (rörelsesensor)

Ljudnivå i sirén 116 dB/30 sek

LED blinkfrekvens 0.5 Hz

Storlek och vikt: (längd/bredd/höjd mm) – vikt g

      Larmcentral
      Sirén
      Nivåsensor
      Rörelsesensor
      Statuspanel

(105-90-28) – 98g
(113-77-60) – 420g
(50-50-10) – 48g
(78-50-10) – 65g
(35-13-10) – 31g

Temperaturområde -40 - +85°C

Godkännande E4-74/61-95/56-317-00 (EU)
E4-116R-000086 (World)

STATUSPANEL MED BLÅ  
BLINKANDE LYSDIOD  
GLASKROSSENSOR MED  
“WATCH-DOG”-FUNKTION

FÖNSTERDEKALER 
INFORMERAR ATT  
LARM ÄR INSTALLERAT

SKALSKYDD  
SKYDDAR DÖRRAR,  
MOTORHUV OCH BAKLUKA

SIRÉN  
MED KRAFTIGT LJUD

NIVÅSENSOR (EXTRAUTRUSTNING) 
SKYDDAR MOT STÖLD AV DÄCK 
OCH FÄLG MEN ÄVEN VID BOGSERING

RÖRELSESENSOR  
(EXTRAUTRUSTNING) 
ÖVERVAKNING AV RÖRELSE  
INNE I FORDONET
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siren/BaCk-Up siren
Kraftigt ljud i sirenen vid utlöst larm. 
Backup-sirenen ger dessutom en 
ljudsignal om strömförsörjningskabeln
klipps av eller om bilbatteriet kopplas 
från (Extrautrustning).

nivåsensor
Känner av vinkelförändringar av 
bilens läge. Ger högsta säkerhet 
mot bogsering, eller om någon hissar 
upp bilen med domkraft för att stjäla 
hjulen (Extrautrustning).

rörelsesensor
Registrerar rörelse i kupén eller
bagageutrymmet med hjälp av
mikrovågsteknik.  
Optimal sensor som inte larmar 
falskt (Extrautrustning).

dvs90 CentralenHet
Hjärnan i larmsystemet som kommunicerar med 
sensorer, siren och bilens elektroniska system.

fönstermodUl
Kraftigt blåblinkande LED-lysdiod 
på insidan av vindrutan som visar 
potentiella tjuvar att bilen är utrustad 
med ett DEFA-Iarm. Enheten har även 
ett inbyggt mikrofonsystem som 
upptäcker om någon krossar eller 
forsöker krossa bilens glasrutor.

fJärrkontroll
Fjärrkontrollen levereras som
tillbehör och kan användas i stället
för, eller tillsammans med, bilens
originalfjärrkontroll.

körspärr
Två-krets körspärr som bryter 
startfunktionen och drivmedels-
tilIförsel (Extrautrustning).

fönsterdekal
Fönsterdekaler har en preventiv
effekt: de informerar obehöriga om
att fordonet är utrustat med larm.
Tjuvar väljer hellre bilar utan larm!

traCking/dt20
Genom att kombinera DEFA billarm 
(DVS90) med DEFA Tracking (DT20) 
kan du få information i din mobil-
telefon om någon bryter sig in i 
bilen, samt att du dessutom kan se 
bilens position på www.defa.com 
(Extrautrustning).
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Skanna QR-koden 
för mer information

defa aB 
c/o Business Center Hagalund AB

Industrivägen 23, 3tr
171 48 Solna

Tlf: 010-4983800
www.defa.com


