
Webasto znamená příjemné klima
Nezávislá topení od předního výrobce na trhu
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Co je to  
pocit 21°?

Pocit 21° není ve skutečnosti teplota.

Protože se možná nyní cítíte velice dobře 
spíše při 22,3°. A dnes v noci byste 
možná raději 19,8°.

Ale my víme: Všichni lidé dávají přednost 
teplotě mezi zhruba 20° a 23°.

Proto chápeme 21° spíše jako symbol. 
Symbol perfektního stavu. Symbol 
neměnných příznivých podmínek.

Bez ohledu na to, jak venku mrzne. 
S nezávislým topením Webasto budete 
mít ve svém vozu pocit perfektních 21°.
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Webasto je vaše správná volba. Jakožto přednímu výrobci na trhu nám velmi záleží na tom, abychom 

Vám nabízeli řešení ve vynikající kvalitě. Protože jen to nejlepší je dost dobré pro vás a váš vůz.

Pocit 21° za každého počasíNedostižná 
kvalita 
a individuální 
komfort

Vynikající výkon a kvalita od předního výrobce na trhu

Čtenáři AutoZeitung mají jednotný 
názor: Webasto je „Top značkou 
2017“ mezi nezávislými topeními.

Srovnávací testy TÜV SÜD ukazují, 
že topná řešení Webasto s Thermo 
Top Evo fungují zřetelně účinněji 
než srovnatelné konkurenční 
výrobky. Rychleji rozmrazíte čelní 
sklo a spotřebujete méně paliva 
a elektrické energie.

Čtenáři Auto motor und sport 
zvolili Webasto nejlepší značkou 
nezávislého topení již jedenáctkrát.

Webasto pošesté vyhrálo 
čtenářskou anketu AutoBILD 
„Nejlepší značky všech kategorií 
2017/18“ 04/2017.

Nezávislá topení Webasto jsou opravdovým univerzálem, pokud jde o příjemné klima!  

Co je hezčího, než za mrazivého dne nastoupit do vyhřátého vozu a bezpečně odjet 

s volným výhledem? Nebo se v horkých dnech díky funkci ventilace nacházet v interiéru, 

kde před jízdou proudil čerstvý vzduch a interiér byl tímto ochlazen. Dopřejte si tento 

komfort a užívejte si ve svém vozu pocit 21° – v každém ročním období!

Náš příslib komfortu: pocit 21° v automobilu

Naše nezávislá topení jsou nejvýkonnější ve své třídě, spolehlivě 

topí a rozmrazují okenní skla rychleji než ostatní. Aby tomu 

tak bylo i nadále, naše výrobky neustále vyvíjíme a vynalézáme 

nová, na budoucnost orientovaná řešení pro váš maximální 

komfort.

Neomezený výhled z vozu a příjemně temperovaný interiér 

nejsou v žádném případě otázkou velikosti vozu nebo 

rozpočtu. Webasto nabízí špičková topná řešení pro všechny 

typy vozů a všechny individuální požadavky. Pro vždy uvolněnou 

a bezpečnou jízdu.

Samozřejmě i pro hybridní vozy

Nezávislými topeními Webasto můžete vybavit také hybridní 

vozy - a nemusíte se vzdát žádného komfortu! Obzvláštní 

přednost: Lze používat i za jízdy a šetřit tak baterii. Tím 

prodloužíte dojezdovou vzdálenost elektromobilu.
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Úplná novinka:
elektrické 
nezávislé topení 
eThermo Top Eco

Obsahuje vše

Součástí dodávky je kromě topení  

i 230V napájecí kabel.

Konečně elektrické! Nové topení ohřívá motor  

a interiér s obvyklým komfortem. Elektrické topení Webasto stejně  

jako palivo spalující nezávislá topení – za atraktivní cenu!

Rychle odmrazená okna a zahřátý motor: Nové topení 

eThermo Top Eco nabízí obvyklý topný komfort Webasto. 

A při provozu rovněž udržuje baterii vozu.

Velký výkon a komfort

Pro provoz eThermo Top Eco stačí běžná 230V zásuvka. Lze 

je spustit kdykoliv, když je vozidlo připojeno kabelem ke zdroji 

elektřiny. Podle jističů vaší domácí přípojky si můžete vybrat ze 

dvou variant (2 kW a 3 kW).

Nejpřívětivější ovládání

Nové eThermo Top Eco pohodlně ovládáte pomocí známých 

ovládacích prvků Webasto (více na dalších stranách) nebo 

pomocí spínacích hodin na zásuvce. 

Topení pro motor a interiér

eThermo Top Eco je stejně jako nezávislá topení spalující palivo 

v automobilu zapojeno do chladícího okruhu. O stejnoměrný 

ohřev motoru vozidla se stará oběhové čerpadlo. Současně 

proudí teplý vzduch do interiéru a přímo na čelní sklo, které se 

tak odmrazuje s nejvyšší rychlostí. Další přístroje nebo vestavby 

v interiéru nejsou nutné – což je novinka oproti obvyklým 

elektrickým topením.

Volný výhled v nejkratším čase

Bezpečnost díky volnému výhledu z interiéru bez dalších 

přístrojů v interiéru! Teplý vzduch proudí přímo na čelní sklo 

a dokáže je zcela rozmrazit při venkovní teplotě – 10 °C za 

méně než 60 minut.*

Pocit 21°

* Podle typu vozu
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Včetně udržovacího režimu baterie

eThermo Top Eco chrání výkon baterie a přispívá k bezpečnému 

spuštění motoru: Jakmile bude nezávislé topení spuštěno, 

automaticky se aktivuje integrovaná udržovací funkce baterie. 

Tím se kompenzuje energie z baterie vozidla nezbytná pro 

pohon jeho ventilátoru. Tak je zajištěn provoz nezávislého 

topení bez zatížení baterie. Velká výhoda zejména pro řidiče 

jezdící na krátkých trasách! 

Provoz i v uzavřených prostorách

Další výhoda elektrického eThermo Top Eco: Při předehřívání 

nevznikají žádné emise z motoru vozidla. Topení je možné 

provozovat i v uzavřených prostorách, což je velká výhoda pro 

vlastníky uzavřených garáží.

Nižší zatížení pro životní prostředí a motor

Žádné emise při předehřívání, nižší produkce škodlivých látek 

díky teplému startu: eThermo Top Eco přispívá k zachování 

čistého vzduchu. Díky tomu odpadá náročný studený start 

a šetří se motor.* 

Kvalita Webasto za atraktivní cenu

Konečně je prémiová kvalita Webasto k dispozici i v elektrickém 

provedení – a s přesvědčivým poměrem cena/výkon. Vyžádejte 

si nyní svou individuální nabídku u svého partnera pro vestavby 

Webasto.

* Podle vozu.

Tak funguje Webasto eThermo Top Eco

1
4

5

6

2

3 7

1  Zdrojem napájení je 230V zásuvka

2  Zahřátá kapalina proudí díky oběhovému čerpadlu 

z nezávislého topení do vozového výměníku a dále 

do motoru

3  Kapalina se v nezávislém topení ohřívá. 

4  Vozový výměník předává teplo do kabiny 

5  Ohřátý vzduch se dostává pomocí ventilátoru vozu 

do interiéru.

6   Kapalina ohřívá motor

7  Při topení je zároveň dobíjena baterie
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Namísto mrznutí ihned nastoupíte do vyhřátého automobilu 

- nezávislé topení Webasto podporuje v chladných měsících 

komfort a bezpečnost díky plně vytopenému interiéru, 

rozmrazeným oknům a předehřátému motoru.

Přednosti předehřevu motoru: odpadá fáze studeného startu 

a motor se méně opotřebovává, protože startuje zahřátý 

na provozní teplotu. Kromě toho spotřebovává teplý motor 

méně paliva a produkuje méně škodlivin.*

Pro všechny, kdo si přejí obzvláště krátké časy ohřevu, nebo 

velmi variabilní možnosti vytápění, Webasto vyvinulo dvě 

doplňkové sady pro Thermo Top Evo 4 a 5: Webasto Individual 

Quick a Webasto Individual Select.

Pro krátké a spontánní jízdy: Individual Quick

Doplňková sada Webasto Individual Quick soustředí veškerý 

výkon topení na interiér a odmrazování čelního skla. Výsledek: 

teplejší interiér již zhruba po 15 namísto obvyklých 30 minut.

Řešení: Nezávislé topení se namontuje do topného okruhu, 

motor je tedy vynechán. 

Pro opravdovou svobodu volby: Individual Select

Chcete si pokaždé zvolit jiný režim ohřevu? Doplňková sada 

Individual Select umožňuje tři volitelné varianty vytápění:

1.  Režim interiéru

 Výkon topení se soustředí na interiér, výrazně méně 

zatěžuje baterii a během pouhých 15 minut zajistí příjemné 

teplo a rozmrazená okna.

2.  Standardní režim pro současné předehřátí motoru i interiéru

3. Kombinovaný režim pro vytápění s časovým posunem

 Nejprve se na požadovanou teplotu zahřeje kabina řidiče, 

pak se zapne ohřev motoru.

Individuální ohřev: pro řidiče na krátkých trasách a individualisty

Dokonale se osvědčilo:
Topení Thermo Top Evo 
spalující palivo

příjemné klima – bez ohledu na to, kde jste na cestě 

Thermo Top Evo je k dostání ve třech výkonových kategoriích 

4, 5 a 5+, takže nabízí optimální řešení pro všechny velikosti 

vozů. Thermo Top Evo 5+ je nejsilnější topení ve své kategorii 

a rychle a efektivně vytopí i velké interiéry.

Maximální komfort díky spolehlivé technice a inteligentním službám, tím se vyznačuje 

nová generace nezávislého topení Thermo Top Evo. Vysoký výkon a efektivní provoz – při 

velmi nízké spotřebě paliva nebo elektrické energie.

Pocit 21°

* Podle vozu.
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Více topné síly k dodatečnému vybavení

V opravdu chladných dnech má mnoho vozů s vysoce 

výkonnými motory za jízdy problémy s dostatečným vytápěním 

interiéru. To platí zejména pro vozy se vznětovými motory, 

modely s velkým interiérem a rovněž automobily se systémem 

start-stop. Pro ty nabízí Webasto jako doplněk pro Thermo 

Top Evo funkci přihřívače. S ní běží nezávislé topení za jízdy 

samostatně dál a zajišťuje požadovaný komfort a dobrý pocit.

Přestavbová sada pro vozy se vznětovými motory

Mnoho vozů se vznětovými motory je již z výroby vybaveno 

přihřívačem. Se sadou od Webasto je možné získat s malými 

náklady plnohodnotné nezávislé topení. Tak si užíváte výhod 

topení, i když vůz stojí, a to včetně úplného výběru ovládacích 

prvků.

2

4

5

6
1

3

7

Tak funguje Webasto Thermo Top Evo

1  Nezávislé topení čerpá palivo z palivové nádrže.

2   Ventilátor nezávislého topení nasává čerstvý vzduch pro 

vznícení směsi paliva a vzduchu.

3  Chladící kapalina se ohřívá v nezávislém topení.

4  Oběhové čerpadlo přepravuje chladící kapalinu přes 

nezávislé topení, topení vozu, motor a zpět.

5   Chladící kapalina  předává teplo v tepelném výměníku 

vozidla.

6  Teplo se pomocí vozového ventilátoru dostává do interiéru.

7  Chladící kapalina proudí dále k motoru, který rovněž ohřívá.

Webasto pečuje o svoje zákazníky pomocí autorizované sítě servisních partnerů, 

u kterých získáte kompletní nabídku originálního příslušenství a náhradních dílů.

 

Neváhejte je kontaktovat a informovat se o cenové nabídce a případných 

prodejních akcích. 

Přehled našich partnerů najdete na našich stránkách www.webasto.cz.
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Tak funguje ThermoCall

Ovládací zařízení ThermoCall slouží ke spojení mezi chytrým 

telefonem a nezávislým topením. Malá černá krabička se 

nenápadně namontuje do vozidla. ThermoCall je tedy možná 

namontovat velmi snadno.

Demoverze ThermoCall

Aplikaci ThermoCall si můžete také stáhnout  

a vyzkoušet jako demoverzi:

• v Apple App Store

• v Amazon App Store

• v obchodu Google Play

Nezávislé topení spouštějte kdykoliv a odkudkoliv:

S aplikací ThermoCall jste zcela nezávislí.

ThermoCall: mobilní 
ovládání nezávislého topení

Ovládací modul ThermoCall pro ovládání Vašeho topení pomocí mobilního telefonu 

máte k dispozici ve dvou modelových variantách.

ThermoCall Entry

 

S touto základní variantou ovládáte své nezávislé topení pomocí funkce zapnout/

vypnout.

ThermoCall Advanced 

S komfortním modelem a pomocí jeho mnoha ovládacích funkcí regulujte své 

nezávislé topení zcela individuálně:

Programování na sedm dnů dopředu

Volba mezi topením, větráním a automatickým režimem

Výstraha při nepříznivém počasí

Zobrazení zbývajícího kreditu na SIM kartě ThermoCall*

Nastavení na více vozidlech

Vyhledávání nejbližších partnerů Webasto

Pro ještě větší individualitu

U nezávislých topení s doplňkovou sadou Individual Select můžete v ovládacím 

menu aplikace volit různé možnosti předehřevu.

* Pro provoz ThermoCall je nutná SIM karta s dostatečným kreditem.  
Doplňková funkce hlášení s sebou nese náklady na SMS podle vašeho tarifu. 
Ilustrativní zobrazení aplikace. Mobilní telefon není součástí dodávky.

Předehřev zcela tak, jak si přejete
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Telestart T91 je nejmenší rádiové dálkové 

ovládání pro nezávislá topení. Nabízí 

funkci vypínání/zapínání s hlášením 

o přijetí signálu a jeho dosah činí 

až 1 000 metrů.

Telestart T100 HTM nabízí kromě 

zjišťování teploty a funkce zapnutí/vypnutí 

s hlášením také možnost nastavení 

požadovaného času odjezdu. Určujete 

si tak čas, kdy bude interiér Vašeho 

vozidla vyhřátý. Inteligentní dálkové 

ovládání měří aktuální teplotu v interiéru 

a vypočítává nezbytný čas vytápění. 

Dosah až 1 000 metrů.

Své nezávislé topení Webasto pohodlně a intuitivně ovládejte pomocí 

hodin s předvolbou MultiControl. Vestavěné spínací hodiny umožňují 

programování až tří časových předvoleb pro každý den v týdnu. 

Přehledně budou znázorněny všechny naprogramované a aktivované 

časy spuštění a vypnutí. Budete-li si přát, můžete své nezávislé topení 

spustit/vypnout přímo pomocí tlačítka okamžitého startu.

Dálková ovládání Webasto s dlouhým dosahemHodiny MultiControl s předvolbami

Jednoduchá a pohodlné:
Dálkové ovládání a předvolbové hodiny

Nezávislá topení nejenže nezajišťují pouze tepelný komfort, je možné je i pohodlně 

a snadno ovládat. Vyberte si z různých možností ovládání.

Webasto nabízí zdaleka nejširší sortiment 

dálkových ovládání pro nezávislá topení. To 

vyplynulo z testu TÜV Österreich prováděném na 

konkurenčních produktech v terénu.
TELESTART FUNK-

REICHWEITE GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Cesta k vlastnímu nezávislému topení je tak snadná

S nezávislými topeními Webasto získáte kvalitu od přední 

společnosti na trhu... a k tomu i odborníky Webasto.

Námi autorizované podniky pro montáž Webasto

Certifikovaní prodejci Webasto jsou speciálně vyškoleni pro 

montáž nezávislých topení Webasto. Nabídnou vám nejen 

dobrou radu, ale i prvotřídní servis. 

On-line vyhledávání prodejců ve vaší blízkosti

Přejděte hned na www.webasto.cz. Zde naleznete nejbližší 

prodejce Webasto a můžete přímo požádat o svou individuální 

nabídku. Sjednáte si termín montáže a již brzy si ve svém vozu 

vychutnáte úplný komfort individuálního topení Webasto.

Webasto vám přeje příjemnou jízdu!

Technické údaje:

Přehled modelů eThermo Top Eco 20 P eThermo Top Eco 30 P
Typ konstrukce Vodní topení (na elektřinu) Vodní topení (na elektřinu)

Síťová přípojka (V) (50 Hz) 230 230

Jistič domácí přípojky (A) 10–13  16

Topný výkon (kW) max. 2 max. 3

Doba provozu (h) max. 2 max. 2

Nabíjecí výkon (W)
25 (podle okolních podmínek  

a tepelného zatížení)

25 (podle okolních podmínek  

a tepelného zatížení)

Cena (CZK) na vyžádání na vyžádání

Individuální cenu montáže zjistíte přímo u svého prodejce Webasto. Další podrobnosti na stránkách www.webasto.cz.

Informace o doplňkových sadách a jejich ceny:

Webasto Individual Quick 2)

Pro řidiče jezdící na krátkých 

trasách a se zaměřením na 

předehřívání interiéru

O 50 % rychlejší ohřev 

interiéru, bez předehřívání 

motoru

Individuální kalkulace dle typu 

vozidla

Webasto Individual Select 2) 3)

Pro individualisty a maximální 

flexibilitu při distribuci tepla

Individuální nastavení ohřevu 

interiéru a motoru pomocí 

aplikace

Individální kalkulace dle typu 

vozidla 

Ceny ovládacích prvků:

Ovládací prvek Hodiny s  předvolbami Telestart ThermoCall
MultiControl T91 T100 HTM ThermoCall 

Entry

ThermoCall 

Advanced

Cena CZK na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Naše topení, ovládací prvky a doplňkové sady

Technické údaje a ceny nezávislých topení dle ceníku pro rok 2018
Všechny níže uvedené ceny jsou doporučené v Kč bez DPH

Typ topení Thermo Top Evo 4 1) Thermo Top Evo 5 1) Thermo Top Evo 5+
Topný výkon (kW)

Úplné / částečné zatížení
4  / 2,5 5 / 2,6 5 / 2,6

Spotřeba paliva (l) při fázi 

vytápění o délce 20 min. 

s plným zatížením

přibližně 0,17 přibližně 0,21 přibližně 0,21

Příkon (W)

Úplné / částečné zatížení
35 / 26 46 / 26 46 / 26

Cena CZK na vyžádání na vyžádání na vyžádání

1)  S inteligentní regulací vytápění.

2) Není k dispozici v kombinaci s Thermo Top Evo 5+. 3) Pouze v kombinaci s ThermoCall a aplikací.
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Montáž nezávislého topení Webasto lze uskutečnit pouze u vozidel ze zpracovaným zástavbovým manuálem Webasto.  Webasto si vyhrazuje právo odmítnout instalaci topení 
a realizovat případné akční nabídky, pokud tomu brání technické, nebo jiné překážky. 

Webasto Thermo & Comfort Czech republic s.r.o.

Na Strži 1373/35

140 00 Praha 4

Czech Republic

Všechny ceny bez DPH, změna cen vyhrazena. 

www.webasto.cz

Skupina Webasto od svého založení v roce 1901 vždy znovu určuje technologické 

standardy, pokud jde o prvotní a následnou výbavu. Dnes patříme ke 100 největším 

automobilovým dodavatelům. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro střechy, zatahovací 

střechy, topení, chlazení a větrání. Naše výrobky se starají o lepší pocit z jízdy, vyšší 

komfort, bezpečnost nebo zvýšení efektivity osobních, užitkových a speciálních vozů, 

autobusů, karavanů a člunů. Skvěle vybudovaná síť výroby a prodejců celosvětově 

zaručuje vysoce kvalitní výrobky, montáž a servis.

Centrála v Gilchingu
Pracoviště Webasto


