
Thermo Top Evo
Rýchly a spoľahlivý štart v zime

Nová generácia nezávislého kúrenia Thermo Top Evo bola 

vyvinutá špeciálne pre nové vozidlá a vozidlá s obmedzeným 

priestorom na inštaláciu. To znamená, že vozidlo je pripravené 

na rýchly a spoľahlivý štart. Ľadové okná sa dajú odmraziť vo 

veľmi krátkom čase a kabína sa veľmi rýchlo zahreje.

K dispozícii je výber z troch vykurovacích kapacít v závislosti od 

veľkosti vozidla. Vďaka inovatívnemu riadiacemu systému možno 

Thermo Top Evo 5+ použiť na vykurovanie veľmi veľkých 

interiérov.
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Extrémne malé a vynikajúce pre úsporu priestoru
S hmotnosťou 2,1 kg je najľahším kúrením vo svojej triede 
Účinný a stabilný vykurovací výkon
Nízka spotreba paliva a minimálne emisie v prevádzke
K dispozícii v rôznych variantoch vykurovacieho výkonu 
pre najbežnejšie modely
K dispozícii pre dodatočnú montáž a ako originálne 
vybavenie
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Webasto Thermo & Comfort SE
P.O. Box 1410
82199 Gilching
Germany webasto.com

Technické údaje

Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5 Thermo Top Evo 5+*

Nafta Benzín Nafta Benzín Nafta Benzín

ECE číslo schválenia ECE R122 ( kúrenie) E1 00 0258

ECE číslo schválenia ECE R10 (EMC) E1 04 5627

Vykurovací výkon, čiastočný / plný výkon ( kW) 2.5 / 4.0 2.8 / 4.0 2.5 / 5.0 2.8 / 5.0 2.5 / 5.0 2.8 / 5.0

Spotreba paliva, čiastočný / plný výkon (l / h) 0.31 / 0.49 0.39 / 0.56 0.31 / 0.62 0.39 / 0.7 0.31 / 0.62 0.39 / 0.7

Menovité napätie (V) 12

Menovitý príkon bez čerpadla chladiacej 

kvapaliny, čiastočný/ plný výkon (W)

12 / 21 15 / 21 12 / 32 15 / 32 12 / 32 15 / 32

Palivá Nafta EN 590 Benzín EN 228 Nafta EN 590 Benzín EN 228 Nafta EN 590 Benzín EN 228

Rozsah prevádzkových tepôt (°C) –40 až +80 –40 až +60 –40 až +80 –40 až +60 –40 až +80 –40 až +60

Rozmery D x Š x V (mm) 218 x 91 x 147

Hmotnosť (kg) 2.1

Obehové čerpadlo U4847 Econ

Prietok pri 0.14 bar (l/h) 500

Rozmery D x Š x V (mm) 96 x 75 x 80

Hmotnosť (kg) 0.3

Ľahké úžitkové         Špeciálne vozidlá
       vozidlá 

Osobné 
automobily

Pracovné stroje

* Jednotka Thermo Top Evo 5+ má inovatívny systém riadenia okruhu chladiacej kvapaliny.

Rozsah dodávky

  Kúrenie, čerpadlo chladiacej kvapaliny U4847 Econ, palivové 

čerpadlo DP42, káblový zväzok kúrenia

Montážna sada

� Tlmič výfuku, tlmič nasávania vzduchu, hadica chladiacej 

kvapaliny Di 18 / Da 25 / L 2000, koleno na vodu 90 ° / Da 18/2, 

palivová hadička Da 5 / Di 2 / L 5000, flexibilné hliníkové potrubie 

spaľovacieho vzduchu Di 21,4 / L 400, pružné výfukové potrubie z 

nehrdzavejúcej ocele D 22 / L 1000, držiak kúrenia, koncovka na 

výfuk
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Ďiaľkové ovládanie Telestart T100 HTM

vrátane batérie

MultiControl Car

- Rozmery krycieho panelu (D x Š): 68 x 48 mm 

- inštalačná hĺbka: 15 mm,      

- rýchle a intuitívne ovládanie vďaka veľkému 

TFT displeju a multifunkčnému tlačidlu

- zobrazenie stavu prevádzkových režimov 

pomocou viacfarebnej LED             

- samostatne vysvetľujúce menu pre kúrenie, 

vetranie a časovač

- 3 predvoľby zapnutia za deň 

programovateľné na 7 dní vopred

- interný snímač teploty / zobrazenie teploty v 

miestnosti na displeji

- diagnostické rozhranie pre ohrievače W-Bus a 

Thermo Test

Ovládacie prvky
�� Hodiny 1533

12 V, doba kúrenia až 1 hodina,  

3 nastaviteľné časy počas dňa,      

Obmedzená dostupnosť - ukončenie výroby

Ďiaľkové ovládanie Telestart T91 alebo jeho 

nástupca Telestart T99

vrátane batérie
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