Vždy jako doma, ať jste kdekoliv
Nezávislé topení od tradičního výrobce
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Komfortní zóna na cestě+
+Každý se rád cítí jako doma. Doma ale nemusí být
jen uvnitř čtyř stěn, může to být kdekoliv, kde se cítíte
pohodlně. Webasto vám pomáhá cítit se jako doma i na
cestě. I když venku mrzne, na vás vždycky čeká vyhřátý
interiér. Naše produkty promění váš vůz na cestovní
komfortní zónu, takže ať jedete kamkoliv, stále se můžete
cítit jako doma.

2

3

Rychlé elektrické topení
eThermo Top Eco
Konečně elektricky! Komfort značky Webasto nyní i pro
majitele krytých stání a řidiče na krátké vzdálenosti.
Vše za skvělou cenu.

„Když jdu ráno do práce, chci, aby auto nebylo zamrzlé a dalo se
rovnou vyjet, ale bez zbytečných emisí. Je to možné?“
Ano, je. Nové topení eThermo Top Eco je plně elektrické, což znamená, že jej lze používat v uzavřených prostorách. Během provozu
dokonce nabíjí baterii vozu.
Zapojte a topte
Jediné, co je k používání eThermo Top Eco potřeba, je standardní
elektrická zásuvka na 230 V. Zapnout lze kdykoliv, když je vozidlo
připojeno ke zdroji napájení přes nabíjecí kabel.
Nové topení eThermo Top Eco můžete pohodlně ovládat pomocí
časovače na zásuvce.

Jedno zařízení pro motor a interiér
Na rozdíl od standardních elektrických topení se eThermo Top Ecomontuje do prostoru motoru a ohřívá současně motor i interiér. To
odstraňuje nutnost pořízení dvou samostatných zařízení. Topení
je zabudováno v chladicím okruhu a díky oběhovému čerpadlu
rovnoměrně ohřívá motor. Zároveň ventilátor vhání teplý vzduch do
interiéru a přímo na čelní sklo pro rychlé rozmrazení.
Výkonnost a pohodlí v jednom
Ventilátor vozidla směruje teplý vzduch na čelní sklo a zcela je zbaví
ledu za pouhých 60 minut při venkovní teplotě -10°C*. Proudění
čerstvého vzduchu udržuje vlhkost interiéru na příjemné úrovni a
pomáhá osušit zamlžená okna.

* Závisí na vozidle
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„Nyní si konečně mohu předehřát
auto i v garáži.”

Zvláštní ochrana baterie
Topení eThermo Top Eco zachovává výkon baterie a pomáhá
bezpečně nastartovat motor. Pro udržování baterie se ihned po
zapnutí nezávislého topení spustí integrovaná funkce proudového
nabíjení. To je velká výhoda zejména pro ty, kdo pravidelně jezdí
na kratší vzdálenosti.
Zdravější motor, zdravější prostředí
Proces vyhřívání neprodukuje žádné emise a předehřátý motor
produkuje méně škodlivin. Topení eThermo Top Eco také pomáhá
udržovat čistý vzduch. Navíc můžete ochránit motor díky vyhnutí
se nešetrným studeným startům*.
Vhodné pro uzavřené prostory
Proces předehřívání neprodukuje žádné emise. Topení je tudíž
vhodné pro uzavřené prostory, nevětrané garáže, nebo do prostor
bez dostatečného odvětrání.
Kvalita Webasto za skvělou cenu
Webasto nyní konečně nabízí produkty na elektrický pohon ve
vynikající kvalitě, se kterými za své peníze získáte neuvěřitelnou
hodnotu. Kontaktujte nejbližšího prodejce Webasto již dnes
a požádejte o individuální cenovou nabídku.

Můžete si vybrat ze dvou variant (2 kW a 3 kW),
podle domácího jističe.
Kabel pro připojení do běžné zásuvky je k
dostání v různých délkách.

6

7

Užívejte si bezpečí+
+V chladných zimních měsících může nezávislé topení
také zvyšovat bezpečnost. Je to díky čelnímu sklu, které je
bez námrazy a zamlžení, a tudíž umožňuje ničím nerušený
výhled na silnici. V předehřátém voze navíc nemusíte být
vy ani vaše děti v tlustých zimních bundách. Díky tomu
lépe sedí bezpečnostní pásy a všichni jsou více v bezpečí.
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V zimních měsících si díky nezávislému topení Webasto můžete
sednout rovnou do vyhřátého auta. Účinná a výkonná zařízení mají
při topení rovněž malou spotřebu paliva a elektřiny.
V létě v autě bývá jako v peci, ale uvnitř vašeho vozu může být díky
funkci ventilace příjemný chládek.

Ochrana motoru
Nezávislé topení Webasto zahřeje motor na provozní teplotu dříve,
než si vůbec sednete za volant. Díky tomu je eliminována fáze
studeného startu a redukuje se opotřebení motoru, protože ve
chvíli, kdy otočíte klíčkem, už má správnou teplotu. Zahřátý motor
rovněž spotřebovává méně paliva a produkuje méně emisí.*

Dokonalé řešení topení
Ať váš vůz jezdí na benzín, naftu nebo hybridní pohon, Webasto
nabízí perfektní topení pro každý typ vozidla a jakékoliv individuální
požadavky.

Ciťte se dobře, ať jedete kamkoliv
Jste rádi, když vyjdete z kanceláře a najdete svůj vůz s úplně
zamrzlým čelním sklem? Baví vás nasedat do ledového auta po
lyžování nebo škrábat okna ve večerních šatech? V zimě trávíme na
cestách více času, než si uvědomujeme. Ne vždy je naneštěstí po
ruce teplá garáž. Nezávislé topení na palivový pohon vám kdekoliv
zajistí čisté čelní sklo a teplý interiér stisknutím tlačítka.

Připraveni na všechno!
Poháněné palivem
Řada Thermo Top Evo
Řada nezávislých topení Thermo Top Evo nabízí spolehlivou
technologii a inteligentní servis pro vaše vynikající pohodlí.
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* Závisí na vozidle

Thermo Top Evo je k dispozici v různých
výkonových třídách (4, 5 a 5+), což
umožňuje najít to pravé řešení pro vůz
jakékoliv velikosti. Thermo Top Evo 5+
je nejvýkonnějším topením ve své třídě
a i velké interiéry vytopí rychle a účinně.
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» Díky nezávislému topení
Webasto mne zima nikdy
nepřekvapí a vždy se« mohu
těšit na nasednutí do
vyhřátého vozu! «

Doplňkové sady Webasto
pro individuální řešení
Individuální doplňkové sady Webasto
Společnost Webasto vyvinula dvě doplňkové sady pro Thermo Top
Evo 4 a 5 pro uživatele, kteří si přejí krátký čas předehřívání nebo
širší spektrum možností vytápění.
Pro spontánní cesty nebo jízdy na krátké vzdálenosti –
Individual Quick
Doplňková sada Webasto Individual Quick soustředí celý topný
výkon na vyhřátí interiéru a odmrazení čelního skla. To umožňuje
zahřát vůz za pouhých 15 minut – polovinu obvyklé doby. Aby
to bylo možné, je nezávislé topení integrováno v okruhu topení
a vynechává motor.
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Volba je na vás – Individual Select
Doplňková sada Individual Select vám umožňuje volit ze tří režimů
topení:
1. Interiérový režim
Topný výkon se soustředí na interiér. Díky tomu je vynakládána
menší zátěž na baterii a vyhřátí interiéru a rozmrazení čelního skla je
dosaženo za 15 minut.
2. Standardní režim pro rovnoměrné předehřátí motoru
a interiéru
3. Kombinovaný režim pro odložené předehřívání
Nezávislé topení před ohřevem motoru jako první ohřívá na
požadovanou teplotu interiér.
Více topného výkonu s funkcí přihřívače
Vozidla s úspornými motory často mívají potíže s udržováním
dostatečné teploty interiéru při cestování v extrémně chladném
počasí. Tento problém se týká zejména dieselových aut, vozidel
s velkým interiérem a vozidel vybavených automatickou funkcí
start/stop. Webasto nyní pro topeníThermo Top Evo nabízí funkci
přihřívač. Tato funkce ponechá nezávislé topení v provozu během
jízdy, pokud jsou venkovní teploty velmi nízké, čímž pomáhá
udržovat v interiéru příjemné teplo.
Přestavbové sady pro dieselové vozy
Mnoho dieselových vozů je ve standardu vybaveno přídavným
topením na palivový pohon. Se sadou od Webasto ho můžete
snadno a levně upravit na plnohodnotné nezávislé topení. Pro vás
to znamená plný topný výkon, i když nejedete, a kompletní nabídku
ovladačů od Webasto (Viz str. 17).
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Moderní technologie
pro moderní svět
14

Naše nezávislá topení vyvíjíme a testujeme v duchu
nejnovějších poznatků a s ohledem na nejmodernější
technologie. Docilujeme tak optimálního řešení,
které lze použít na většinu moderních vozů a
optimalizuje provoz topení a spotřebu energií.
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Vzácný čas+
+Zapomeňte na věčné škrábání ledu
ze zamrzlého čelního skla a věnujte
se důležitějším věcem v životě.
Zapnutí nezávislého topení může stát
za to i pro krátké cesty.
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Alarms
Alarms activated

A96, Gilching

My WebastoConnect
Log in to service

Aplikace je k dispozici pro Android a iOS
Funguje ve všech mobilních sítích
Vhodné pro doslova všechny typy
vozidel
Je možné zpětně dovybavit OE topení
Spravujte své údaje snadno na webové
stránce ThermoConnect na adrese
my.webastoconnect.com
První rok používání zdarma

ThermoConnect:
nová aplikace
pro vaše nezávislé topení
a mnoho dalšího
Každý má v autě rád příjemné teplo. Naše nová aplikace pro
chytré telefony, tablety a počítače vám umožňuje ovládat
nezávislé topení snadněji a flexibilněji než kdykoliv předtím.
ThermoConnect promění váš chytrý telefon a další mobilní
zařízení v chytré dálkové ovládání a nabízí řadu praktických
funkcí pro pohodlí a sledování.
Zapněte si nezávislé topení ve vašem autě pohodlně od snídaně
nebo ze sjezdovky. Aplikace ThermoConnect vám umožňuje
ovládat nezávislé topení odkudkoliv. Balíček zahrnuje následující
chytré služby:
Ovladač nezávislého topení se službami navíc
Aplikace pro ovládání nezávislého topení je jednoduchá
a intuitivní. Zde je přehled funkcí nezávislého topení:
Praktická aktivace a deaktivace bez ohledu na to, jak daleko jste
od svého vozidla*
Vytápění podle času odjezdu
Vlastní programování pro individuální časy odjezdu
Volba mezi vytápěním a ventilací
Ovládání více vozidel
Zobrazení teploty interiéru
Kontrola nabití baterie
18

Jak ThermoConnect pracuje
Řídicí jednotka ThermoConnect je nainstalována ve vašem
voze pro komunikaci aplikace a nezávislého topení. Tato
malá černá skříňka umožňuje plynulé připojení a může být
snadno dodatečně namontována. Dále jednoduše použijte
QR kód pro aktivování a spojení zařízení. Poté můžete své
osobní údaje kdykoliv spravovat a upravovat prostřednictvím
my.webastoconnect.com. SIM karta je již vložena v řídicí
jednotce. Aktualizace softwaru probíhají automaticky.
ThermoConnect nabízí také následující funkce:
Upozornění při opuštění určeného území
Propojení se systémy chytrých domácností
Využití pro události související s lokalizací (IFTTT)
Funkce lokalizace s popisem trasy
Kde je můj vůz a jak se k němu dostanu? Díky GPS souřadnicím
vám funkce lokalizace vozidla automaticky ukáže, kde se váš vůz
nachází a jak se k němu dostat. Funkce se připojí k aplikaci pro
navigaci ve vašem telefonu, například Google Maps.
Upozornění: Ovladače ThermoCall nejsou kompatibilní se
systémem ThermoConnect. V současnosti je možné malá
vodní topení ovládat prostřednictvím ThermoConnect.
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ThermoCall

Jednoduché a praktické
Ovládací jednotky pro Thermo
Top Evo
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Nezávislé topení od Webasto
vám na cestách zajistí teplo
a zároveň se snadno ovládá.

Programování na sedm dní dopředu
Zvolte si mezi možností topení, ventilace
a automatiky, s upozorněním v případě
špatného počasí
Zobrazení zbývajícího kreditu na SIM
kartě ThermoCall*
Ovládání více vozidel
Nalezení nejbližšího partnera Webasto
Komunikace přes SMS
Časovač MultiControl
Ovládejte své nezávislé topení
prakticky a intuitivně pomocí časovače
MultiControl. Integrovaný časovač
umožňuje naprogramovat až tři časy
během všedního dne. Všechny nastavené
a aktivované časy spuštění a vypnutí
jsou přehledně zobrazeny. Pokud chcete,
můžete nezávislé topení aktivovat přímo
tlačítkem start.
Dálkové ovládání Webasto se skvělým
dosahem
Telestart T91 je naše nejmenší dálkové
ovládání pro nezávislé topení. Nabízí
funkci zapnout/vypnout s odezvou a má
dosah až 1 000 metrů
Telestart T100 HTM nabízí kontrolu
teploty a funkci vypnout/zapnout
s odezvou a zároveň umožňuje uživateli
nastavit požadovaný čas odjezdu.
Inteligentní dálkové ovládání měří
aktuální teplotu v interiéru a vypočítává

TELESTART FUNKREICHWEITE GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Dálkové ovládání pro nezávislé topení Webasto
nabízí nejlepší dostupný dosah. Takový byl výsledek
porovnání s konkurenčními produkty provedeného
rakouským institutem TUV v podmínkách volného
prostranství.

* ThermoCall vyžaduje SIM kartu s dostatečným kreditem. Funkce odezvy, kterou je možno
vypnout, může vést k dalším poplatkům za SMS, v závislosti na vaší smlouvě s operátorem.
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Oceňovaná kvalita od předního výrobce
Srovnání provedené TÜV SÜD prokazuje, že řešení vytápění
Thermo Top Evo od společnosti Webasto je o mnoho účinnější
než srovnatelné konkurenční produkty. Odmrazování čelního
skla je rychlejší a využívá méně paliva a elektřiny.

Posedmé společnost Webasto zvítězila v anketě čtenářů
německého časopisu AutoBild „Nejlepší značky ve všech
třídách 2018/20“

Čtenáři auto motor und sport dvanáctkrát zvolili Webasto
nejlepší značkou nezávislého topení.

Čtenáři AutoZeitung se shodují na jedné věci: Webasto je
nejlepší značkou nezávislého topení pro rok 2018.
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Naše topení a ovládací prvky
Technické údaje a ceny nezávislých topení:
Typ topení

Thermo Top Evo 4 1)

Topný výkon (kW)
plný/částečný
Spotřeba paliva (l) během 20 min
fáze topení na plný výkon
Příkon (kW)
plné/částečné zatížení
1)

Thermo Top Evo 5 1)

Thermo Top Evo 5+

4/2,5

5/2,6

5/2,6

cca 0,17

cca 0,21

cca 0,21

35/26

46/26

46/26

S inteligentním ovládáním tepla

Technické údaje:
eThermo Top
Eco 20 P

eThermo Top
Eco 30 P

Ohřev vody
(elektrické napájení)

Ohřev vody
(elektrické napájení)

230

230

10-13

≥ 16

Topný výkon (kW)

max. 2

max. 3

Doba provozu (h)

max. 2

max. 2

Přehled modelů
Typ zařízení
Napětí napájení (V) (50 Hz)
Jistič domácí zásuvky (A)

Nabíjecí kapacita (W)

25 (v závislosti na
25 (v závislosti na
podmínkách prostředí podmínkách prostředí
a tepelné zátěži)
a tepelné zátěži)

Objednat si vlastní nezávislé topení
nikdy nebylo snazší
S nezávislým topením od Webasto dostanete prémiovou kvalitu
od předního výrobce spolu s odborným poradenstvím.
Autorizovaní technici Webasto
Certifikovaní distributoři Webasto jsou speciálně vyškoleni pro
instalaci nezávislého topení Webasto. Poskytnou vám odborné
poradenství i prvotřídní služby.
Najděte svého nejbližšího distributora on-line
Jděte na webasto.com. Zde najdete nejbližšího prodejce
Webasto a můžete jej přímo kontaktovat s vaší individuální
poptávkou. Domluvte si montáž a těšte se na komfort
nezávislého topení Webasto ve vašem voze.
Webasto přeje příjemnou cestu.
24
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Zimní pohádková krajina+
+Ať váš vůz jezdí na benzín, naftu nebo
využívá hybridní pohon, Webasto nabízí
perfektní topení pro každý typ vozidla
a jakékoliv individuální požadavky. Užijte si
zimu naplno.
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Gilching
Headquarters
Vedení Gilching
Webasto Webasto
Locations
Lokality

The Webasto Group is a global innovative systems partner to almost all automobile manufacturers

and among the top 100 suppliers in this industry sector. In its core business areas the company

develops and produces sunroofs, panorama roofs and convertible roofs as well as thermo systems

for all drive types. In addition, with battery systems and charging solutions Webasto is building up
Už od svého založení v roce 1901 skupina Webasto určuje nová technická
a productměřítka
portfolio
for velectromobility.
In 2017 zařízení,
the Webasto
Group
sales
of 3.5
billion
- jak
sektoru originálních
tak na
trhugenerated
náhradních
dílů.
Dnes
jsme
100 největších
dodavatelů
v automobilovém
euros and
has celosvětově
about 13,000mezi
employees
at more than
50 locations
(with over 30 ofprůmyslu.
these being
Vyvíjíme a vyrábíme střešní systémy, řešení pro kabriolety a rovněž topné, chladicí
manufacturing plants). The headquarters of the company, founded in 1901, is located in Stockdorf
a ventilační systémy. Naše produkty pomáhají zajišťovat lepší pocit na silnici, větší
near Munich
(Germany).
For more
information
please
visit webasto-comfort.com
pohodlí
a bezpečnost
i vyšší
výkonnost
u automobilů,
užitkových a speciálních
vozidel, karavanů a lodí. Vynikající síť výrobních provozů a prodejců zaručuje
kvalitní produkty, vysoké standardy instalace a dostupnost služeb po celém světě.

basto Thermo & Comfort SE
fach 1410
99 Gilching
tschland

Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s. r. o.
Na Strži 1373
140 00 Praha 4
Česká republika

webasto.com

www.webasto.cz

