
Klíčové informace o našich 
produktech pro karavany 
argumenty úspěšného prodeje
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Dámy a pánové,

produkty pro obytné vozy Webasto nabízejí komplexní 
výhody. Využijte je i Vy pro Vaše podnikání tím, že 
budete o jejich výhodách informovat své zákazníky. 
Znalost produktů a klíčových argumentů Vám pomůže 
získat klienta a uzavřít s ním obchod.

Tento stručný průvodce obsahuje všechny relevantní 
informace a také přehled často kladených otázek o 
produktech pro obytné vozy Webasto. Je navržen tak, 
abyste měli vždy po ruce ty správné argumenty pro 
naše produkty.

Aby byla Vaše argumentace ještě úspěšnější, nechte se 
inspirovat dalšími tištěnými nebo digitálními 
informacemi od společnosti Webasto, jako jsou brožury, 
letáky a produktové listy.

Stáhněte si je z našich webových stránek nebo se spojte 
se svým obchodním zástupcem Webasto.

Přejeme Vám hodně spokojených zákazníků a úspěchů!

Váš tým Webasto
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Letos se zaměřujeme na čtyři klíčové produkty 
AirTop 
Expanzní bojler
Hybridní řešení
Vzduchová topení

Kromě toho na konci najdete další užitečné 
informace

Často kladené dotazy
Webasto technickou podporu 
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AirTop
Přívod teplého vzduchu do kabiny 
dostupné v 2 kW, 4 kW a 5,5 kW 

Uživatelské rozhraní Air Top

�

�

�

�

�

Krátké doby ohřevu díky efektivnímu výkonu
Bezproblémové fungování i ve vysokých nadmořských výškách 
(automatické nastavení nadmořské výšky s integrovaným výškovým 
senzorem v Air Top Evo)
Nízká hladina hluku díky příslušenství (specifická palivová čerpadla RV, 
tlumiče výfuku a spalování a volitelné tlumiče topného vzduchu)
Možnost instalace pod podlahu, a tím šetříte místo uvnitř vozidla pro 
Vaše věci
 Zvýšení užitečného zatížení díky úspoře těžkých plynových lahví

MultiControl  
digitálním rozhraním umožňuje rychlé a intuitivní ovládání. 
Obsahuje funkce, jako je tlačítko okamžitého startu, funkce 
ventilace a zobrazení chybového kódu. Naprogramujte až 3 časy 
spuštění za den, abyste zajistili nejlepší individuální pohodlí.
Tlačítko rychlého spuštění se rozsvítí, když je topení v provozu:
�

�

�

�

Zelená: topí
Modrá: ventiluje
Bílá nebo žádné světlo: zastaveno
Červená a bliká: chybová hláška (úplný textový popis)

Snadné nastavení teploty od 5 do 35°C. Teploty # 20°C
byste měli dosáhnout v závislosti na poloze teplotního 
senzoru ve voze, pokud otočíte ovladač do svislé polohy.
Kontrolka uprostřed vypínače se rozsvítí, když je topení v 
provozu.
�

�

�

Žádné světlo: zastaveno
 Zelená a nebliká: topí
 Zelená a bliká: chyba

Naše aplikace ThermoConnect je chytrý způsob, jak ovládat 
Váše topení. Získáváte větší flexibilitu než kdy předtím. Je 
k dispozici pro zařízení iOS a Android.

více info na

uživatel.manuál 
AT 2000 STC

uživatel.manuál  
AT Evo 40

uživatel.manuál  
AT Evo 55

Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Technické specifikace
Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Topný výkon (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0 1.5 – 3.5 / 4.0* 1.5 – 5.0 / 5.5*

Palivo Diesel Benzín Diesel Diesel
Spotřeba paliva (l / h) 0.12 – 

0.24 
0.14 – 

0.27
0.18 – 

0.43 / 0.49*
0.18 – 

0.61 / 0.67* 

Jmenovité napětí (V) 12 12 12 12

Jmenovitá spotřeba energie (W) 15 – 30 15 – 30 15 – 40 / 55* 15 – 95 / 130* 

Proudění vzduchu proti 0.5 mbar (m3/ h) 93 93 132 / 140* 200 / 220*

Rozměry d x š x v (mm) 310 x 120 
x 118

310 x 120 
x 118

423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 

Hmotnost (kg) 2.6 2.6 5.9 5.9

* Zvýšený tepelný výkon („Boost“) možný po dobu max. 6 hod (Air Top Evo 40) nebo 30 min. (Air Top Evo 55).
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FAQ Air Top 
Je možná dodatečná montáž nezávislého topení? 
Vzduchová topení Webasto lze bez problémů dodatečně namontovat. Můžete 
použít stávající systém vedení vzduchu, což by mohlo zlevnit dodatečnou 
montáž. Informace o dodatečné montáži jsou k dispozici u kteréhokoli 
autorizovaného prodejce Webasto.

Je možné použít naftové topení jako doplněk k stávajícímu plynovému ?
Samozřejmě. Tím ušetříte spotřebu plynu a přesto si užíjete příjemnou 
pokojovou teplotu v chladných dnech. Můžete také vytápět další částii, které 
se obtížně vyhřívají pomocí výkonějších topení (např. v kabině řidiče se 
velké množství tepla ztrácí přes čelní sklo).

Je možné dodatečně namontovat MultiControl do mého karavanu, který je 
vybaven pouze otočným vypínačem? 
Ano. MultiControl navíc nabízí doplňkové funkce jako programování, režim 
ventilace (pouze AT Evo 40 nebo 55), fulltextové chybové hlášky atd. Navíc 
nabízí manuální režim nadmořské výšky na AT 2000 STC. MultiControl 
nebude instalován na stejném konektoru jako otočný vypínač. Doporučujeme 
provést montáž přes Webasto autorizovaný servis. 

Topení se nespustí ihned po zapnutí. Je to v pořádku?
Ano, je to v pořádku. Proces spuštění trvá několik minut. 

Mohu vycestovat do hor a vytápět svůj karavan pomocí Air Top? 
Ano můžete. Naše topení Air Top Evo jsou vybaveny tlakovým senzorem 
upravujícím parametry topení pro dokonalé spalování až do výšky 2200 m. 
Pokud potřebujete zůstat déle ve vyšších nadmořských výškách (např. v 
Andách), kontaktujte naši síť prodejců a požádejte o verzi topení pro velmi 
vysoké nadmořské výšky až do 5 500 m. Náš Air Top 2000STC může být 
vybaven manuálním výškovým režimem (s MultiControl). Nastavte topení do 
režimu nadmořské výšky, pokud se nacházíte výše než 1 000/1 500 m n.m..

Jakým způsobem regulovat teplotu topení? 
Naše topení RV jsou vybaveny externím teplotním čidlem, které je umístěno 
ve vozidle. Čidlo je propojeno s topením a proto teplotu, kterou v tomto 
místě naměří,  automaticky spustí zvýšení nebo snížení výkonu topení.  
Dbejte proto na správné umístění teplotního čidla, aby nedošlo k ovlivnění  
vnějšími parametry (otevřená dvířka, sluneční záření, teplo při vaření, …)) 

Mohu použít HVO Renewable Diesel do mého topením?                                   
Ano. HVO Renewable Diesel je prémiový dieselový produkt bez fosilních 
paliv vyrobený ze 100% obnovitelných surovin a naše topení jsou 
kompatibilní s HVO.https://mediaserver.webasto.com

Zapáchají všechna naftová topení? 
Ne, samozřejmě že ne. Technologie se od prvních naftových nezávislých 
topení výrazně zlepšila. Zejména u našich topení pro karavany jsou 
nepříjemné pachy omezeny na minimum a objevují se pouze ve fázi 
spouštění, pokud vůbec. Děláme vše pro pohodlí Vaše i Vašich sousedů. 

Naftová topení jsou strašně hlučná a vydávají permanentní cvakání. Neníliž 
pravda?                                                                                                                                      
Ne. Výrazně jsme snížili nejen pachy, ale i hlučnost. Zejména naše topení pro 
obytné vozy zaručují tichý provoz ‒ naše dávkovací čerpadlo je nejtišší 
dostupné na trhu.

Kolik nafty spotřebuje topení za hodinu? 
Spotřeba přirozeně závisí do značné míry na požadovaném výkonu a typu 
topení (viz technické údaje). Zhruba se dá říci, že byste měli počítat s 0,1l 
nafty na kW => s jednou plechovkou nealko nápoje naplněnou naftou byste 
během 1 hodiny vytopili 3kW!

Může při spuštěném topení být plně vyčerpaná palivová nádrž? 
Ne. Přívod paliva topení je buď ze zpětného vedení paliva, nebo přes 
samostatné zařízení na odsávání nádrže. V obou případech palivové potrubí 
nedosahuje až ke dnu nádrže, takže v nádrži vždy zbývá rezerva paliva.
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Expanzní bojler
Zásobování teplou vodou pro Vaši sprchu K 
dispozici ve verzích plyn a plyn + elektrika

Uživatelské rozhraní

�

�

�

�

Uživatelské rozhraní pouze pro plyn

�

�

�

LIN protokol / kompatibilní ovládání CI-BUS 
Moderní dotyková technologie
Diskrétní automatické stmívání LED
- Plamen se rozsvítí, když je topení v provozu:
- Modrá: plynové topení je v pohotovostním režimu
- Červená: plynové topení je zapnuto

Uživatelské rozhraní pro plyn + elektriku

�

�

�

LIN protokol/ kompatibilní ovládání CI-BUS 
Moderní dotyková technologie
Diskrétní automatické stmívání LED
- Plamen se rozsvítí, když je topení v provozu:
- Modrá: plynové topení je v pohotovostním režimu
- Červená: plynové topení je zapnuto
- Blesk: zapnutí elektriky

více info na

Expanzní bojler

Rychlé ohřátí a opětovné ohřátí
Nižší hmotnost a tím větší užitečné zatížení pro Vaše věci
Více kontroly. Můžete si vybrat ohřev vody plynem, elektřinou 
nebo plyn + elektřinou
Může být instalován uvnitř nebo vně vozidla, aby bylo více 
místa pro Vaše věci

Technické specifikace:

Plyn Plyn + elektrika

Topný výkon

 Plyn (kW) 1.35 1.35

 Elektrika (kW)  – 0.75 / 1.5

Spotřeba plynu (g/h) 98 98

Jmenovité napětí (V) 12 12 / 230V

Jmenovitá spotřeba energie (A) Max 0.48 –

Objem vody (l) 8 8

Přibližná doba ohřevu vody (15 až 70°C) 26 26

Rozměry (D x Š x V) (mm) 522 x 262 x 180 522 x 262 x 180

Hmotnost 4.0 –  4.5 4.0 –  4.5

Uživat. manuál 
Expanzní bojler
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FAQ expanzní bojlery
Mohu se osprchovat, pokud kapacita expanzního bojleru je pouze 8l?
Pro úsporu místa a hmotnosti byl expanzní bojler navržen tak, aby pojal 
pouze 8 litrů vody. Abychom Vám umožnili delší sprchování, náš 
expanzní bojler dokáže ohřát vodu na vyšší teplotu než jiné produkty (a 
to až 72°C), což pro Vás ve finále znamená 20 litrů při 40°C.

Necestuji sám. Jak dlouho mám počkat na druhou sprchu?
Na základě nastavení plyn + elektrika se teplá voda pro jednu sprchu 
ohřeje za cca 10 minut a pro druhou sprchu za cca. 20 minut.

Pokud je expanzní bojler instalován pod podvozkem, hrozí zamrznutí 
vody?                                                                                                         
Ne, protože bojler má robustní konstrukci s izolací z pěnového 
polystyrenu.

Když jdu v zimě na delší túru, musím vypustit bojler?
To závisí na venkovní teplotě a délce Vaší túry. Ale díky dobré izolaci 
kotle nehrozí riziko zamrznutí vody, pokud se voda ohřeje těsně před 
odjezdem [například při teplotě -15°C a rychlosti větru 10 m/s, teplota 
vody klesne pouze ze 72° C na 31 °C za 7 hodin]. Přesto doporučujeme 
nastavit bojler do režimu ochrany proti mrazu
(Voda se bude ohřívat. Mějte prosím na paměti, že nastavení ochrany 
proti mrazu smí být použito maximálně 3 dny).

Jak vypustit vodu z bojleru? 
Automatický vypouštěcí ventil je instalován pod vozidlem. Chcete-li jej 
vypustit, stačí otočit žlutý vypouštěcí ventil. Nezapomeňte však otevřít a 
otočit všechny kohoutky ve vozidle do polohy pro horkou vodu.

Z prostoru pod vozidlem kape voda.  Jde o závadu?
Ne, to je normální. Vlivem kolísání teploty uvnitř bojleru dochází k 
vyšplouchnutí vody z ventilu kotle. Pokud z kotle vytéká více vody, 
kontaktujte prosím svého Webasto servisního partnera. Ten zkontroluje 
instalaci a zejména seřízení tlaku vodní pumpy.

Není složité namontovat bojler pod vozidlo?
Nalezení správného místa trvá trochu déle, ale nemusíte řezat boční stěnu
vozidla pro přívod vzduchu a výfukové potrubí.

Můj bojler se zablokoval. Jak mám postupovat? 
Odblokování přívodu plynu musí být provedeno následovně:

�

�

Pro ovládací panel s vypínačem: Uzamčení plynu je nutné zrušit posunutím 
vypínače plynu z polohy „zapnuto“ do polohy „vypnuto“ a poté opět zpět 
do polohy „zapnuto“. Aby bylo blokování úspěšně zrušeno, musí být úplná 
sekvence pohybů spínače dokončena do 2,5 sekundy.
Pro digitální ovládací panel (od roku 2022): Uzamčení plynu musí být 
zrušeno stisknutím resetovacího tlačítka po dobu 3 sekund.



14 15

Ušetřete spotřebu plynu - až 5 kg spotřeby pokryje 2 dny (88 % spotřeby 
plynu je způsobeno Vaším topným systémem).
Využijte rychlý ohřev sanitární vody v létě i v zimě s naším hybridním 
řešením, která kombinuje naftové topení a plyn.

více info na

Hybridní řešení
Úspora spotřeby plynu a nákladů K 
dispozici jako verze Hybrid 3, 5 a 7

Technické specifikace

Air Top (Diesel) + Whale Expanse 
pouze plynový ohřívač vody

Air Top (Diesel) + plynový/ elektrický 
ohřívač vody Whale Expanse

Hybrid 3 Hybrid 5 Hybrid 7 Hybrid 3 E Hybrid 5 E Hybrid 7 E

Topný výkon
(kW)
Vzduchové topení 0.9 – 2.0 1.5 – 4 1.5 – 5.5 0.9 – 2.0 1.5 – 4 1.5 – 5.5

Vodní topení 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Plyn (kW) 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Elektrika (kW) – – – 0.75 / 1.5 0.75 / 1.5 0.75 / 1.5

Spotřeba nafty -
 (l / h)

0.12 – 0.24 0.18 – 0.49 0.18 – 0.67 0.12 – 0.24 0.18 – 0.49 0.18 – 0.67

Spotřeba plynu 
(g/h)

98 98 98 98 98 98

Jmen. napětí (V) 12 12 12 12 12 12

Jmenovitý výkon 
spotřeba
Vzduchové topení 
(W)

15 – 30 15 – 55 15 – 130 15 – 30 15 – 55 15 – 130

Vodní topení (A) max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48 max. 0.48

Proud.vzduchu (m3/ h) 93 140 220 93 140 220

Kapacita vody (l) 8 8 8 8 8 8

Přibližný 
čas ohřevu vody 
(z 15 na 70 °C) 
(min.)

26 26 26 26 26 26

Rozměry d x š x v 
(mm)
Vzduchové topení 310 x 120 

x 118
423 x 148 

x 162
423 x 148 

x 162
310 x 120 

x 118
423 x 148 

x 162
423 x 148 

x 162

Vodní topení 522 x 262 
x 180

522 x 262 
x 180

522 x 262 
x 180

522 x 262 
x 180

522 x 262 
x 180

522 x 262 
x 180

Hmotnost (kg)
Vzduchové topení 2.6 5.9 5.9 2.6 5.9 5.9

Vodní topení 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5 4.0 – 4.5

nověnově nově

Expanse G+E

or

+

�

�

�

�

�

�

�

�

Novinka: Hybrid 3: tepelný výkon 2 kW (Air Top 2000STC) + 1,35 kW (expanzní 
bojler)
Hybrid 5: tepelný výkon 4 kW (Air Top Evo 40) + 1,35 kW (expanzní bojler) 
Hybrid 7: tepelný výkon 5,5 kW (Air Top Evo 55) + 1,35 kW (expanzní 
bojler) 
Hybrid 5 i Hybrid 7 lze kombinovat s přídavným elektrickým bojlerem pro 
ohřev vody: Hybrid 5 E a Hybrid 7 E
Pro větší využití prostoru je možná jak instalace uvnitř i pod podlahou 
vozidla
Rychlý ohřev a přitápění v obou režimech (horký vzduch nebo ohřev teplé 
vody) se 2 ohřívači
O 20 kg vyšší užitečné zatížení
Možnost kombinace plynu a elektřiny pro ohřev vody

Air Top Evo 40 Air Top Evo 55
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FAQ Hybrid 
Hybridní podlahové řešení zní skvěle. Stále však potřebuji plynovou láhev 
ve vozidle. Nebylo by lepší 100% dieselové řešení?                                     
I se 100% dieselovým řešením budete stále potřebovat plyn k vaření. Pro 
výrobu sanitární vody nebudete potřebovat více než cca. 150 g plynu 
denně. Malá plynová láhev o hmotnosti 2,5 kg vám zajistí autonomii na 
několik dní včetně každodenního sprchování.

Hybridní řešení vyžadují 2 zařízení. Nebylo by vhodnější kombinované 
řešení?
I když je kombinované řešení o něco jednodušší na instalaci, 2 zařízení 
zajišťují, že budete mít vždy 100% dostupnost energie pro ohřev vzduchu 
a vody, u hybridního řešení se nejedná o žádné kompromisy ohledně 
výkonu. Znamená to také menší vybavení, které lze namontovat pod 
podvozek, a poskytne vám tak více prostoru uvnitř vozidla pro Vaše věci. 
Obecně platí, že kombinovaná řešení zabírají velikost prostoru pod 
jídelním stolem.

Svou dodávku používám pouze na letní kempování. Mohu použít méně 
výkonné vzduchové topení?                                                                                             
Ano samozřejmě. Expanzní kotel můžete také spojit se vzduchovým topením 
o výkonu 2 kW (Hybrid 3 Solution).
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Vzduchové topení
Přívod teplého vzduchu do kabiny K 
dispozici v 5 verzích od 2,8 do 5,5 kW, 
také s kombinací plynu a elektriky

Heat Air user interface

pouze plyn

plyn + elektrika

�

�

Kompaktní a lehký design
Může být instalován uvnitř nebo vně vozidla, aby 
bylo uvnitř vozidla více místa 

�

�

�

�

�

LIN protokol
Kompatibilita ovládání CI-BUS  
Moderní dotyková technologie 
Diskrétní automatické LED stmívání 
 Integrovaný teplotní senzor
- plamen se rozsvítí, když je ohřívač v provozu:
- Modrá: plynové topení je v pohotovostním režimu
- Červená: plynové topení je zapnuto
- Sněhová vločka: ochrana proti mrazu (přibližně 5°C)
- Půlměsíc: noční režim (přibližně 16°C) 

Blesk: zapnutá elektrika
značka: topení uzamčeno

více info na

Technické specifikace

3GT 4G 5GT 5GTE 6GTE

pouze plyn pouze plyn pouze plyn plyn + 
elektrika

plyn + 
elektrika

Palivo Butan / propan 30 mbar - CAT I38/P(30)

Tepelný výkon Gaz (kW) 1.4, 2.8
1.4, 2.8, 

4.1
1.6, 4.0, 

5.0
1.4, 2.8, 

4.1
1.6, 4.0, 

5.0

Elektrický tepelný výkon (kW) – – – 0.75, 1.5, 3.0

Tepelný výkon kombinace el. + plyn (kW) - - - max 4.3 max 5.5

Spotřeba paliva (g/h) 109, 233
109,233, 

342

131, 342, 

436

109,233, 

342

131, 342, 

436

Jmenovitá spotřeba (W) 12VDC 7.2 - 30 7.2 - 54 7.2 - 78 7.2 - 54 7.2 - 78

Jmenovitý příkon (W) 230VDC – – – 40, 79, 156

Max. objem průtoku ohřátého 
vzduchu @0,5mbar (m³/h)

90 150 220 220 220

Rozměry DxŠxV (mm) 469 x 166 x 172 559 x 165 x 175

Hmotnost (kg) 5.9 5.5 5.9 8.7 8.7

uživatel. manuál 
vzduch.topení
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Všeobecné FAQ 
Mohu používat topení za jízdy? 
Ano. Naše naftová topení můžete používat za jízdy. U plynových topení 
musí být instalováno bezpečnostní uzavírací zařízení, které zabrání 
nechtěnému úniku plynu v případě přerušení vedení nebo v případě 
nehody.

Jak si mohu být jistý, že budu moci vytápět své vozidlo i ve velmi 
chladných oblastech?
V zemích, kde může teplota klesnout pod nulu, se motorová nafta 
automaticky mísí s chemickými přísadami, aby se zabránilo „zamrznutí 
paliva“. Pro Vaše plynové topení budete muset použít směs plynu včetně 
propanu. Tepelný výkon lze snížit až o 15 %.

Kolik elektrické energie topení potřebuje?
Potřeba elektrické energie také do značné míry závisí na požadovaném 
topném výkonu a typu topení. Podívejte se prosím na technické údaje 
zařízení na příslušném produktovém listu nebo na našich webových 
stránkách, kde najdete podrobnější informace.

Dá se baterie úplně vybít?
Ne. Naše topení mají takzvanou podpěťovou ochranu, což znamená, že se 
zařízení automaticky vypne při kritickém stavu baterie. Topení určená do 
obytných vozů jsou také připojeny k sekundární baterii, což znamená, že 
motor lze vždy nastartovat.



Webasto technická podpora prvního stupně: 
1st stupeň podpory
Rakousko +43 1 604 37 80

Austrálie +61 2 85364800

Belgie| Flandry +31 38 380 1202

Belgie | Valonsko +33 2 40 21 20 20

Bulharsko +35 9 2 9420555

Bosna-Herzegovina +38 6 1 200 87 15

Braílie (pouze střešní okna) +55 11 46932305

Švýcarsko +49 395 55 92444

Kanada +1 810 5936000

Česká republika info.cz@webasto.com 

Německo +49 395 55 92444

Dánsko +45 445 22 
000 #2

Španělsko +34 916268615

Estonsko| AS KG Knutsson +372 6 519300

Francie +33 2 40 21 20 20

Finsko | Oy Kaha AB +358 96 1568283

Velká Británie +44 130231119

Řecko | ALEX MARINE S.A. +30 210 4220009

Řecko | Systems S.A. +30 210 3472105

Maďarsko +36 1 350 2338

Chorvatsko +386 1 2008710

Itálie +39 051 6906316

1st stupeň podpory
Indie +91 2137 619900

Japonsko +81 45 4741761

Kazachstán +7 (800) 250-
19-99

Lucembursko +31 38 380 1202

Mongolsko +86 10 84782320

Makedonie +386 1 2008710

Norsko +47 611 62 000

Holandsko +31 38 380 1202

Nový Zéland +61 2 85364800

Portugalsko +34 916268615

Polsko +48 227 32 7320

Čína +86 10 84782320

Rumunsko +40 730084569

Švédsko | AS KG Knutsson +372 6 519300

Slovensko +421 55 787 1000

Slovinsko +386 1 200 87 15

Turecko +90 236 226 
90 00

USA  
Thermo Technical Service

+1 800-860-7866 
ext. 2

USA  
Charging Technical Service +1 866-767-4242

Upozornění: volání na naši horkou linku podpory 
podléhá místním poplatkům platným v příslušných 
zemích.



Potřebujete další informace o našich 
produktech? Buďte v kontaktu!

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. 
odštěpný závod
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
Czech Republic
info.cz@webasto.com
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Kontakt

webasto-comfort.com/cs-cz/




