
Od svého založení v roce 1901 má Webasto Group 
technologické standardy -ve výchozím a dodatečném 
vybavení. Dnes patříme mezi 100 největších dodavatelů v 
automobilovém průmyslu po celém světě. Vyvíjíme a 
vyrábíme střechy, skládací střechy i systémy vytápění, 
chlazení a ventilace. Naše produkty pomáhají zajistit lepší 
komfort na cestách, více pohodlí a bezpečnosti, stejně jako 
zvýšují účinnost automobilů, užitkových a speciálních 
vozidel obytných vozů a lodí. Rozvětvená síť výrobních 
zařízení a prodejců zaručuje vysoce kvalitní produkty, 
instalační standardy a služby po celém světě.

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.,
odštěpný závod
Na Strži 1373/35
140 00 Praha 4
info.cz@webasto.com

webasto-comfort.com/cs-cz/ 

Pro ideální klima ve vašem 
karavanu 
Našli jste ideální místo na noc nebo na několik dalších dní. Nyní je čas 
na odpočinek. Když je venku opravdu horko, je skvělé mít 
klimatizované místo, kde se můžete ochladit. Je dobré vědět, že váš 
domov na kolech na vás vždy čeká s ideální komfortní teplotou!

Pro ideální klima ve vašem karavanu
Klimatizace Cool Top Trail jsou vhodné pro použití v zaparkovaných 
obytných automobilech a karavanech do délky 8 m. Se svými velkoryse 
dimenzovanými výměníky tepla mají vysokou účinnost a vysoký výkon. 
Jejich spolehlivost a chladicí výkon byl otestován v Austrálii v době 
velmi horkého léta při venkovních teplotách až 50 °C. Standardně 
fungují domácí jednotky s tepelným čerpadlem, které jsou velmi 
výkonné a pracují při nízkých venkovních teplotách až -5 °C.

Vysoký výkon při nízké hlučnosti
Velmi nízká hlučnost vám umožní odpočívat a relaxovat uvnitř 
vozidla a nerušit vaše sousedy v kempu pro obytné vozy. Použití 
vysoce kvalitních komponentů zajišťuje dllouhou životnost s 
minimálními náklady na údržbu. Skříň jednotek je vyrobena z UV 
stabilizovaného polypropylenu a je robustní, ale přesto stále lehká. 
Jednotky lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které uživateli 
umožňuje přístup ke všem funkcím klimatizace z pohodlí jídelního 
koutu, sedadla nebo postele. Kromě chlazení a vytápění jednotky 
obsahují různé doplňkové funkce, jako je odvlhčování, časovač a 
funkce spánku.

Cool Top Trail 20/24/28/34/35 
Stešní klimatizační systémy
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Cool Top Trail 34 35

Chladicí výkon (W) 3.400 3500

Topný výkon (W) 3.000 3500

Jmenovité napětí/frekvence (V)/(Hz) 230~ / 50 230~/50

Jmenovitý proud (režim chlazení)(A) 5,8 5,6

Jmenovitý proud (režim topení)(A) 5,4 5,2

Rozsah provozních teplot (°C) -5 až 50 -5 až 50

Tloušťka střechy (mm) 25 až 70 25 až 70

Výřez střechy (mm) 400 x 400  
(360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)

Rozměry venkovní jednotky 
(mm)

1.122 x 850 x 223 998 x 680 x 340

Rozměry vnitřní  
jednotky (mm)

575 x 556 x 49 557 x 536 x 43

Celková hmotnost (kg) 48 38,3

Cool Top Trail 20 24 28

Chladicí výkon (W) 2.000 2.400 2800

Topný výkon (W) 2.000 2.400 2600

Jmenovité napětí/frekvence (V)/(Hz) 230~ / 50 230~ / 50 230~/50

Jmenovitý proud (režim chlazení)(A) 3,0 4,2 5,0

Jmenovitý proud (režim topení)(A) 2,6 3,8 4,8

Rozsah provozních teplot (°C) -5 bis 50 -5 bis 50 -5 to 50

Tloušťka střechy (mm) 25 bis 85 25 bis 85 25 to 70

Výřez střechy(mm) 400 x 400  
(360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)

Rozměry venkovní jednotky 
(mm)

1.002 x 566 x 
215

1.002 x 566 x 
215

855 x 657 x 
215

Rozměry vnitřní  
jednotky (mm)

557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 556 x 
49

Celková hmotnost (kg) 30,8 31,8 35,5

Cool Top Trail 20/24/28 Cool Top Trail 34/35 Cool Top Trail 20/24/28
Technické údaje:

Cool Top Trail 34/35
Technické údaje:

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 28 Cool Top Trail 35Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 20 / 24/28 Cool Top Trail 34/35

Výhody Cool Top Trail 34/35
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Výkonná střešní klimatizace s nejvyšším výkonovým 
rozsahem chlazení a vytápění
Robustní, lehká a bezhlučná
Široký provozní rozsah od -5 do 50 °C 

Nízký profil a kompaktní design
Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných 
automobilech a karavanech do délky 8 m

Výhody Cool Top Trail 20/24/28
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Výkonné jednotky s vysokým chladicím a topným výkonem 
Robustní, lehké a bezhlučné
Široký provozní rozsah od -5 do 50°C 
Nízký profil a kompaktní design
Snadná instalace
Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a 
karavanech do délky 8 m




