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Jen ty nejlepší podmínky.



Máme pro vás to správné řešení.

Webasto poskytuje individuální řešení topení a chlazení kolejových 

vozidel pro všechny klimatické zóny na naší planetě. Naše 

modulární produkty vám umožňují vytvářet téměř libovolné 

kombinace a nastavit si velikost systému podle svých požadavků.

Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s. r. o.
Na Strži 35/1373
140 00 Praha
Tel: 241 045 450-7 www.webasto.cz
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Railcool R 

Střešní systém 

Kabina strojvůdce

    

Railcool X 

Integrovaný střešní 

systém

Prostor pro cestující



Railcool S 

Dělený systém

Prostor pro cestující / 

kabina strojvůdce



Railcool T 

Střešní systém

Prostor pro cestující



Railcool A 

Střešní systém

Prostor pro cestující / 

kabina strojvůdce



Railcool D 

Integrovaný střešní 

systém

Prostor pro cestující
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Dovolte nám vytvořit topný a chladicí systém na míru podle 

vašich potřeb. Pro nejlepší možný komfort vašich cestujících.



Komfortní podmínky.  
Všude a vždy.
S efektivním ovládáním topení a chlazení z jednoho zdroje
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Posuňte se dopředu !

Účinné topení a chlazení bez ohledu na venkovní teplotu.

Zamluvte si lístek na účinný a především energeticky úsporný 

topný a klimatizační systém ve vašem členěném 

motorovém voze. Inovativní systémy od společnosti 

Webasto zaručují komfortní podmínky v interiéru pro 

vaše cestující, ať je venku silný mráz -40°C nebo 

nemilosrdné teplo +45°C.

I před začátkem provozu zajistí dieselové topné 

systémy ideální provozní teplotu motorů vašeho 

vlaku. A jsou efektivnější než běžné elektrické 

topné systémy. Během cesty inteligentní řídící 

jednotka bezchybně reguluje topné nebo 

chladicí součásti systému. Můžete si být 

jisti, že jako takový máte k dispozici 

nejúčinnější klimatizační systém, který 

vždy poskytne cestujícím nejpříjemnější 

podmínky.



Topení a chlazení z jednoho zdroje.  

Webasto je první a jediným poskytovatel topných systémů 

nezávislých na motoru a specifických železničních řešení 

chlazení z jednoho zdroje. Díky převzetí specializované firmy na 

chlazení Diavia je teď společnost Webasto dvojnásobně 

kompetentní v oboru klimatizačních systémů. Pro léto a zimu.

Vynikající efektivita využívání a úspory energie.  

Dieselové topné systémy Webasto fungují v režimech 

rozmrazování a předehřívání mnohem efektivněji než elektrické 

systémy. Prioritní využívání ztrátového tepla motoru a konkrétní 

používání vlastních klimatizačních zařízení dále snižuje spotřebu 

energie.

Maximální komfort. Bez ohledu na počasí.  

Na míru řešené topné a chladicí systémy poskytují cestujícím 

maximálně pohodlné podmínky při cestování a zaručují, že 

strojvůdci vašeho vlaku budou mít nejlepší pracovní podmínky, 

a to bez ohledu na počasí venku.

Jedna centrální řídící jednotka.  

Centrální řídící jednotka reguluje všechny připojené topné 

a chladicí komponenty a využívá nejefektivnější provozní režimy 

pro příslušné teploty.

Optimalizace systému řízení teploty.  

Inteligentní řídící jednotka našich systémů reguluje jednotlivé 

komponenty zcela nezávisle. Požadované procesy se regulují na 

základě venkovní teploty a vnitřní teploty ve vagónech.

Integrovaný diagnostický a servisní software.  

Komplexní diagnostický a servisní nástroj Webasto vám 

poskytuje rychlé a přehledné informace o provozu vašich 

topných a chladicích systémů. Údržbu systémů můžete spustit, 

pouhým stisknutím tlačítka.
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Vaše výhody.

Vždy správné nastavení.
Přehled různých provozních režimů našich topných a chladicích systémů:

Ochrana proti mrazu

V případě teplot pod nulou se teplota uvnitř vagónů udržuje 

konstantně na +7°C, tj. interiér je chráněn před mrazem, a to 

i v době mimo provoz. Tím jsou trubky chráněny před 

zamrznutím. Emise CO2 jsou o 50 % lepší než při elektrickém 

topení.

Předehřev

V tomto režimu se předehřívají vagóny a kabina strojvůdce před 

zahájením provozu z +7°C na příjemných +21°C bez použití 

externího napájecího zdroje*. Energeticky úsporné předehřívání 

začne automaticky v době, kterou vypočítá řídící jednotka.

Předehřev motoru

Předehřátý motor spolehlivěji startuje, spotřebuje výrazně méně 

energie a vykazuje podstatně menší opotřebení. Motor vašeho 

vlaku se proto před vyjetím předehřívá na teplotu +60°C, a to 

bez použití externího napájecího zdroje*.

Automatický provoz

Hybridní topný systém zajišťuje během provozu vysoký topný 

výkon. Jakmile je dosaženo ideální teploty motoru, ztrátové teplo 

z motoru se vpouští do topného systému, aby se snížila spotřeba 

energie. Různé klimatizační jednotky se zapojují podle toho, jak 

jsou potřeba.

Provoz s cestujícími

Do vagónu se automaticky přivádí čerstvý vzduch v souladu 

s normou Německých drah**. Skutečnost, že ventilace se reguluje 

podle používání a ztrátové teplo z motoru se využívá 

přednostně***, znamená, že lze dosáhnout dalších úspor energie.

Předchlazení a ventilace

V případě, že venkovní teploty překračují +21 °C, klimatizační 

systémy se zapnou před jízdou, aby se interiér vyvětral. 

Maximálního chlazení se dosáhne, jakmile se nastartuje motor 

a když chladicí voda motoru dosáhne své provozní teploty 80 °C.

*  v případě odpovídajícího provedení celého systému (baterie vozu, topení, karosérie vagónu)
**  na základě údajů senzorů CO2 nebo výpočtu počtu cestujících
***  v závislosti na dostupném ztrátovém teple a provedení celého systému (baterie vozu, topení, karosérie vagónu)



Přední jednotka

Topný systém DBW 2010/2016

Topení a klimatizace 

kabiny strojvůdce
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Topný systém Thermo 230/300/350

Výměníky

Topení a klimatizace 

vagónu pro cestující
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Správná odpověď na každou teplotu.

Všechno pod kontrolou
Integrovaný diagnostický a servisní software Webasto

Vedle spolehlivé regulace všech součástí klimatizace nabízejí naše systémy další podstatnou výhodu: Každý systém od společnosti 

Webasto obsahuje výkonný, integrovaný diagnostický a servisní software.

Pomocí něj můžete zobrazovat všechny 

relevantní parametry systému a dokonce 

vyhodnocovat fungování systému během 

provozu. Také je možné ukládat a analyzovat 

všechna hlášení o stavu, jež poskytují 

ventilátory, kompresory, topná tělesa i 

všechny komponenty relevantní pro systém, 

jako jsou termostaty, regulátory tlaku atd.

Funkce softwaru Webasto doplňuje dálková 

diagnostika a automatické testy. Další 

výhoda pro bezchybný provoz vašich vozidel 

podle jízdního řádu.

– 40 °C +7 °C +10 °C +21 °C +45 °C

Ochrana proti mrazu

Předehřev

Předehřev motoru

Automatický provoz

Provoz s cestujícími

Předchlazení
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Topení a klimatizace 
vagónu pro cestující

Topení a klimatizace 
kabiny strojvůdce

DBW 2010/2016Thermo  
230/300/350


