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HEATER 12V02A 
Univerzální vyhřívání určené k zamezení rosení na površích elektronických 
zařízeních. HEATER 12V02A je primárně určen pro osazení do infrazávor řad 
DUAL, TRIPLE i QUAD, ale lze jej s úspěchem instalovat také do venkovních 
vrátníků, videotelefonů a dalších zařízení ve venkovním prostředí.  
Zásadní vlastností vyhřívání je velká plocha a tím je zajištěno rovnoměrné 

rozložení vyzařovaného výkonu. Při napájení 12V DC nepřesáhne maximální 
teplota povrchu 45°C, aniž by byla nutná jakákoliv regulace. Tato zásadní 
vlastnost zajišťuje bezpečnou teplotu vzhledem ke krytům a plastovým dílům. 
 

Charakteristika 

Napájení 12V DC 16V AC 

Odběr 0,2A 0,27A 

Výkon 2,4W 4W 

Maximální teplota povrchu 45°C 50°C 

 
Instalace do infrazávor VAR-TEC 
HEATER 12V02A byl navržen pro infrazávory VAR-TEC (DUAL A40-S4, DUAL 
A60-S4, TRIPLE PB150-4CH, QUAD A150-S4). Tyto infrazávory disponují 

výstupem pro připojení vyhřívání s automatickou aktivací při poklesu teploty 
pod 10°C. Na svorky jedné infrazávory je možné připojit pouze jeden HEATER 
12V02A.  

HEATER 12V02A nalepte na přibalený ALU plech a vložte pod kryt infrazávory. 
Nikdy vyhřívání nelepte přímo na vnější kryt infrazávory, zhorší se tím rozvod 
tepla. Cílem je teplo rozprostřít uvnitř celého prostoru pod krytem.   
 

Univerzální instalace nalepením  
HEATER 12V02A je ohebný odporový pásek na jedné straně vybavený 
samolepicí páskou. Pokud potřebujte ohřívat přímo elektrické zařízení je možné 
HEATER 12V02A rovnou nalepit na ohřívanou plochu.  
 
Univerzální instalace vložením 

Pokud potřebujete ohřívat větší prostor je lepší HEATER 12V02A nelepit, ale jen 
jej do daného prostoru vložit. Tuto variantu lze také využít v případě, kdy je 

potřeba HEATER 12V02A prohnout z důvodu nedostatku místa. 
 
Univerzální instalace s ALU plechem 
Pro vylepšení odvodu tepla lze HEATER 12V02A nalepit na přiložený radiátorový 
plech. Tuto sestavu je opět možné nalepit pomocí dvou lepicích polštářků nebo 

jen vložit do zahřívaného prostoru. 
Radiátorový plech zajišťuje rovnoměrnější odvod tepla. 
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Zapojení Heatru do závor VAR-TEC s interním napájením (do 250mA) 
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Zapojení Heatru do závor VAR-TEC s externím napájením (nad 250mA) 
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Zapojení Heatru do závor VAR-TEC s externím napájením (nad 250mA) 
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