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Автономні опалювачі Webasto — 
більше, ніж просто тепло

Елементи керування
для автономних опалювачів
Webasto

Автономні опалювачі Thermo Top Evo — 
вдосконалений варіант комфорту 
для власників легкових авто
Взимку прогрів двигуна і салону автомобіля перед стартом, а інко-
ли й під час руху — необхідна умова його нормальної експлуатації. 
Серія опалювачів Thermo Top була розроблена спеціально для уста-
новки на легкові автомобілі. Дане обладнання працює без запуску 
двигуна, використовуючи пальне із загального баку. Ми не можемо 
змінювати погоду, але запросто можемо керувати кліматом навко-
ло себе! Насолоджуйтеся комфортом разом з Webasto!

Крокуємо в ногу з прогресом!
Ви точно знаєте, чого хочете і цінуєте індивідуальні рішення? Саме 
для Вас Webasto пропонує широкий асортимент варіантів керуван-
ня автономним опалювачем. Ви вільні у виборі! Все залежить тільки 
від Ваших побажань!

Запрограмоване тепло: 
цифровий таймер 
Програмуючий таймер установлюється в салоні 
на панелі чи консолі. За допомогою таймера Ви 
можете запрограмувати початок роботи опалю-
вача на кожен день. Таким чином, Ви матиме-
те більше часу на сніданок чи на ранковий сон, 
приємну і теплу поїздку, а також збережете своє 
здоров’я.

Тепло в один дотик:
Telestart T91/ Telestart T100 HTM 
За допомогою досить таки зручного «брелка» 
можна запустити і вимкнути автономний опалю-
вач, обрати необхідний режим і установити або 
змінити час його роботи з відстані до 1000 м. 
Спеціальний індикатор повідомляє, коли сигнал 
поступає на опалювач.

Тепло по дзвінку:
Thermo Call 
При використанні системи Thermo Call Вам 
не знадобляться додаткові пульти. Ви можете 
керувати автономним опалювачем за допо-
могою звичайного мобільного телефону,  що 
дуже зручно і не має обмежень, окрім радіусу 
дії Вашого мобільного оператора.

Опалювач Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5

Потужність (кВт) 4.2 5.2

Споживча потужність (Вт) 26 32

Вид пального Бензин/дизель Бензин/дизель

Час прогріву (хв.) 15-60 15-60

Розмір (мм) Д*Ш*В 218х91х147 218х91х147

Вага (кг) 2.385 2.385


