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Az én autóm,
az én kényelmem
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+  Mindenki szereti, ha otthon érezheti magát. Az otthon nem 

feltétlenül a négy fal közt jelenti, sokkal inkább azt a helyet, 

ahol kényelmesen érzi magát. A Webasto útközben is meg-

teremti ezt a kellemes érzést. Még fagyos kinti hőmérséklet 

mellett is kellemes meleg fogadja autójában. Termékünkkel 

autója olyan kényelmes érzést biztosít, mintha csak otthon 

lenne.

Útközben is kényelmesen+
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Gyors Elektromos Fűtés 
Az eThermo Top Eco 

Végre elektromos! A Webasto kényelem újraértelmezése 

és mindezt remek áron.
 

“Amikor reggel munkába indulok, azt szeretném, hogy az autóm jég-

mentes és indulásra kész legyen, mindezt károsanyag kibocsátás nélkül. 

Lehetséges?”Igen, lehetséges. Az új eThermo Top Eco teljesen elektromos, 

ami azt jelenti, hogy zárt helyen is használható és használat közben még az 

akkumulátort is tölti.

Csak csatlakoztassa és fűtse fel az autóját 

Az eThermo Top Eco használatához csak egy standard 230 V csatlakozóaljzatra 

van szükség. Bármikor elindíthatja a fűtést, ha a járművet csatlakoztatja az 

áramforrásához.

Az új eThermo Top Eco fűtőkészüléket kényelmesen működtetheti a csatlako-

zóaljzatra szerelt időzítővel.*

Egy készülék a motor és az utastér fűtéséhez

Az eThermo Top Eco fűtést motortérbe szerelik és egyszerre a motort, valamint 

az utasteret is felmelegíti, nem úgy, mint a standard elektromos fűtések. Így 

nincs szükség egyéb készülékre. A fűtőkészülék a hűtőfolyadékkörbe integrált és 

a keringető szivattyú segítségével melegíti fel a motort. Ezzel egyidőben a jármű 

ventilátorai meleg levegőt szállítanak az utastérbe és a szélvédőre, így a jég 

leolvad és induláskor már kellemes meleg lesz az utastérben. 

A teljesítmény és a kényelem kombinációja 

A járműventilátor a meleg levegőt a szélvédőre fújja és -10°C-os kinti 

hőmérséklet mellet 60 perc alatt teljesen jégmentessé teszi.* A friss levegő 

biztosítja a megfelelő belső páratartalmat és az ablakok páramentességét.

* Az időzítőt a készlet nem tartalmazza! 
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Extra akkumulátor-védelem

Az eThermo Top Eco megőrzi az akkumulátor feszültségét és gondoskodik a  

motor biztonságos indulásáról. Az akkumulátor védelmének érdekében az integ-

rált csepptöltő funkció automatikusan elindul, amint az állófűtés bekapcsol.  

Ez különösen azoknak jelent nagy előnyt, akik rendszeresen rövid távra használ-

ják a járművet. 

Megkímélt motor, egészségesebb környezet

Az előfűtési folyamat során nincs károsanyag kibocsátás, valamint az 

előmelegített motor is jóval környezetbarátabb. Az eThermo Top Eco-val tisztább 

lesz a levegő, továbbá a motort is védi a káros hidegindítástól*. 

Zárt térben is ideális

Az előfűtés során nem keletkeznek kipufogó gázok, ezért a fűtőkészülék zárt 

helyeken is használható, így ideális garázstulajdonosok számára.

Webasto minőség nagyszerű áron

A Webasto kiváló minőségben és ár-érték arányban kínálja az elektromos 

meghajtású termékét. Még ma vegye fel a kapcsolatot a Webasto értékesítő 

partnerével és kérjen egyéni árajánlatot.

* Járműfüggő

Két típus közül választhat (2 kW és 3 kW), attól 

függően, hogy a háztartási csatlakozóaljzata milyen 

biztosítékkal rendelkezik. A 230 V-os kábel többféle 

hosszban is kapható.

»  Már a garázsban is 
előfűthetem az autómat. «
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+ A hideg téli hónapokban az állófűtés növeli a vezetés biz-

tonságát, mivel már induláskor jég- és páramentesek az  

ablakok és a szélvédő. Hovatovább, egy előfűtött autó azt is 

jelenti, hogy a vastag kabátot le lehet venni, így a biztonsági 

öv is jobban fekszik és nagyobb biztonságot nyújt.

Biztonság+
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Mindenre készen!
Az üzemanyag meghajtású 
Thermo Top Evo család
A Thermo Top Evo állófűtés család megbízható technoló-

giát és intelligens szolgáltatásokat nyújt, ami nagyszerű 

kényelmet biztosít Önnek. 

A Thermo Top Evo három teljesítmény kate-

góriában (4, 5 és 5+) érhető el, így minden 

járműmérethez ideális megoldást nyújt.  

A Thermo Top Evo 5+ kategóriájában a 

legerőteljesebb fűtőkészülék és a nagy utaste-

reket is gyorsan és hatékonyan fűti fel.

A téli hónapokban a Webasto állófűtéssel rögtön meleg autóba szállhat be, nem 

kell hidegben vacognia. A hatékony és erőteljes fűtőkészülék kevés üzema-

nyagot és elektromos áramot fogyaszt üzem közben. Nyári hőségben az autók 

belseje olyan lesz, mint egy forró sütő, de a fűtőkészülék szellőztető funkciója 

lehűti a jármű utasterét. 

A motor védelme

A Webasto állófűtés már indulás előtt üzemi hőmérsékletre melegíti a 

járműmotort, amellyel elkerülhető a káros hidegindítás és a motorkopás.  

Egy előmelegített motor kevesebb üzemanyagot is fogyaszt, így csökken a 

károsanyag kibocsátása is.* 

A tökéletes fűtésmegoldás

Akár benzin- dízelüzemű, vagy hibridhajtású az autója, a Webasto minden 

típusú járműre és egyéni igényekre tökéletes megoldást kínál.

Bárhol kényelmesen

Ugye Ön sem szereti, amikor az irodából kiérve még a jeget kell kaparnia az 

autó szélvédőjéről? Elegáns ruhában sem túl kellemes a havat és jeget takarítani 

és utána a hideg autóba beszállni? Télen sokkal több időt töltünk az utakon, 

mint gondolnánk és sajnos nem mindig van lehetőség egy fűtött garázsba beáll-

ni. Az üzemanyag hajtású állófűtéssel egy gombnyomásra leolvad a szélvédőről 

a jég és kellemes hőmérsékletű utastér várja.

* Járműfüggő
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Webasto kiegészítő készletek

A Webasto az egyéni igényeknek megfelelően két kiegészítő készletet fejlesztett 

ki a Thermo Top Evo 4 és 5 fűtőkészülékekhez, azoknak akik rövidebb előfűtési 

időt, vagy több fűtési üzemmódot szeretnének.

Spontán vagy rövid távú utakhoz – Individual Quick

A Webasto Individual Quick készlet a komplett fűtési teljesítményt a belső felme-

legítésre és a szélvédő jégmentesítésére összpontosítja. Ennek köszönhetően 15 

perc múlva meleg lesz a járműben - ez a megszokott felfűtési időnek mindössze 

a fele. Ez az üzemmód kihagyja a motor fűtését, az állófűtés a fűtőkörbe van 

integrálva. 

A választás az Öné – Individual Select

Az Individual Select készlet három fűtésmódot tesz lehetővé:

1. Utastér fűtésmód

  A fűtőteljesítmény az utastérre koncentrálódik. Így az akkumulátort kevésbé 

terheli, 15 perc alatt felmelegszik az utastér és leolvadnak a szélvédők.

2. Standard mód a motor és az utastér előmelegítésére.

3. Kombi mód késleltetett motor előmelegítéssel

  Az állófűtés a motor előmelegítése előtt az utasteret felfűti a kívánt 

hőmérsékletűre.

Nagyobb fűtőteljesítmény a kiegészítő fűtés készlettel 

Az üzemanyag-takarékos járművek esetén gyakran előfordul, hogy nincs annyi 

maradék hő, amivel nagy hidegben menetközben megfelelően fűteni lehetne 

a belső teret. Ez a probléma különösen dízel üzemű, vagy nagyterű, valamint 

start/stop funkcióval rendelkező járműveknél fordul elő. Webasto Thermo Top 

Evo kiegészítő fűtés funkcióval menetközben is kellemes hőmérsékleten tartja a 

belső teret, még nagy hideg esetén is.

Upgrade készlet dízel autókhoz

Sok dízel üzemű autó üzemanyag-meghajtású kiegészítő fűtéssel van felszerel-

ve. A Webasto Upgrade készlettel egy kis ráfordítással teljesértékű állófűtéssé 

alakítható a kiegészítő fűtés. Így parkolás közben is fűtheti az autóját és  

választhat számtalan kezelőelem közül is.

Webasto kiegészítő készletek 
az egyéni igényeknek

»  Bármit is tartogat a tél, a Webasto 
állófűtéssel mindenre felkészültem és 
biztos lehetek abban, hogy minden 
nap meleg autóba szállok be! «
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+ A jégkaparás már a múlté! Az idejét 

sokkal hasznosabb dolgokkal is töltheti. 

Az állófűtést még rövid utak esetén is 

érdemes elindítani.

Pontos időben+



16 17

ThermoConnect: 
az új alkalmazás állófűtéshez

Amikor kint hideg van, mindenki szeret meleg autóba 

beszállni. Az új alkalmazásunkkal most sokkal rugal-

masabban és kényelmesebben vezérelheti állófűtését, 

okostelefonról, tabletről, vagy akár számítógépről.  

A ThermoConnect okos távirányítóvá varázsolja eszközeit 

és számos praktikus kényelmi és ellenőrző szolgáltatást 

nyújt.

Kapcsolja be állófűtését a kanapéról, vagy a reggeliző asztalnál.  

A ThermoConnect lehetővé teszi, hogy bárhonnan vezérelje fűtését és az alkal-

mazás számos okos, kényelmi szolgáltatást nyújt Önnek. Használata rendkívül 

egyszerű és felhasználóbarát:

A ThermoConnect extra szolgáltatásai 

Egyszerű és intuitív. Az állófűtés funkciók rövid áttekintése:
	� A fűtőkészülék kényelmes indítása és leállítása*
	� Indulástól függő fűtés
	� Testreszabott programozási lehetőség az egyéni fűtési igényeknek 

megfelelően
	� Választás fűtő és szellőztető üzemmód között
	� Több jármű vezérlése
	� A belső hőmérséklet kijelzése.
	� Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése 

	�Az alkalmazás elérhető Android és iOS  

operációs rendszeren is
	�Minden mobilhálózaton működik
	� Szinte minden járműtípushoz alkalmas
	�Gyári fűtőkészülékekhez is utólag beépíthető
	� Kényelmesen kezelheti adatait a  

ThermoConnect webhelyén:  

my.webastoconnect.com 

Helymeghatározás

Hol van az autóm és hogyan jutok el hozzá? GPS segítségével az intelligens jármű 

helymeghatározó funkció automatikusan megadja, hogy hol a járműje és hogyan 

juthat el hozzá. A funkció a telefonján lévő térkép alkalmazáshoz, pl. a Google 

Maps-hez csatlakozik.

A ThermoConnect működése

A ThermoConnectet a járműbe szereljük, így a kezelőelem és az állófűtés  

kommunikálni tudnak egymással. Ez a kis fekete doboz könnyű csatlakozást  

és egyszerű utólagos beépítést tesz lehetővé. A készülékek aktiválásához 

és összehangolásához egyszerűen olvassa be a QR kódot és ezután a 

my.webastoconnect.com oldalon kezelheti és szerkesztheti az adatait. A SIM 

kártyát a ThermoConnect gyárilag tartalmazza. A szoftver frissítés automati-

kusan történik.

Geofencing -virtuális kerítés 

A ThermoConnect jelzi, ha egy meghatározott földrajzi területet elhagyott a 

jármű.

*Mobilinternethez való csatlakozás szükséges

» Szeretem a  
ThermoConnectet.  
Az állófűtésem most már  
online vezérelhető. «
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MultiControl programozható időzítő

Vezérelje állófűtését kényelmesen és egyszerűen 

a MultiControl programozható időzítővel. 

Az integrált időzítő három különböző indítási idő 

programozását teszi lehetővé hétköznap. Minden 

beállított és aktivált indítási és leállási idő látható 

a kijelzőn, de a fűtőkészüléket közvetlenül a 

kezelőelem indító gombájval is be lehet kapcsolni.

Webasto távirányítók kiváló hatótávolsággal

A Telestart T91 a legkisebb állófűtés távirá-

nyítónk. Be- / kikapcsoló, visszajelzés funkcióval 

rendelkezik, hatótávolsága 1,000 m.

A Telestart T100 HTM távirányító ellenőrzi a 

belső hőmérsékletet, be- / kikapcsoló és vissza-

jelzés funkcióval rendelkezik. Elég annyit megad-

nia, mikor kíván útnak indulni és az intelligens 

távirányító a belső hőmérséklet függvényében 

indítja el a fűtőkészüléket. Hatótávolsága 1,000 

méter.

TELESTART FUNK-
REICHWEITE GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

GMBHA TÜV Austria által, versenytársakkal végzett 

teszt eredménye szerint a Webasto állófűtés távirá-

nyító kínálja a legjobb hatótávolságot.

Egyszerű és kényelmes
Kezelőelemek a Thermo Top Evo 
fűtőkészülékekhez 

A Webasto állófűtések nem csak 

kellemes hőmérsékletet bizto-

sítanak, hanem a kezelésük is 

nagyon egyszerű.
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Tesztgyőztes minőség a piacvezetőtől

Az AutoZeitung olvasói egy dologban mind egyetértenek: Webasto a 
legjobb állófűtés márka 2018-ban.

A TÜV SUD összehasonlító viszgálata bizonyította, hogy a Webasto 
Thermo Top Evo fűtésmegoldásai a versenytársak termékeivel összeha-
sonlítva, sokkal hatékonyabbak. A szélvédőt gyorsabban és kevesebb 
üzemanyag és áram felhasználásval jégtelenítik.

Az „auto motor und sport“ magazin olvasói sorozatban tizenkettedik 
alkalommal választották a Webasto-t a legjobb márkának az állófűtések 
kategóriában.

A Webasto, már hetedik alkalommal az AutoBild olvasói szavazásának a 
győztese:“Valamennyi kategória legjobb márkái 2018/20”.
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Fűtőkészülékeink és 
Kezelőelemeink

Műszaki adatok:

Fűtőkészülék típus Thermo Top Evo 4 1) Thermo Top Evo 5 1) Thermo Top Evo 5+

Fűtőteljesítmény (kW) teljes - /  

részteljesítmény
4  / 2.5 5 / 2.6 5 / 2.6

Üzemanyag-fogyasztás (l) 20 perces 

fűtésidővel, teljes teljesítményen
kb. 0.17 kb. 0.21 kb. 0.21

Üzemanyag fogyasztás (kW) teljes- / 

részteljesítmény
35 / 26 46 / 26 46 / 26

1)  Intelligens fűtésvezérlés

Kérjen ajánlatot beépítő partnerünktől.

Műszaki adatok:

Fűtőkészülék típus eThermo Top  
Eco 20 P

eThermo Top  
Eco 30 P

Vizes fűtőkészülék  

(elektromos működtetésű)

Vizes fűtőkészülék  

(elektromos működtetésű)

Hálózati feszültség (V) 

(50 Hz)
230 230

Csatlakozóaljzat biztosí-

ték (A)
10 – 13 ≥ 16 

Fűtőteljesítmény (kW) max. 2 max. 3

Üzemidő (h) max. 2 max. 2

Töltőkapacitás (W) 25 (a környezeti 

körülményektől és a 

hőtermeléstől függően)

25 (a környezeti 

körülményektől

és a hőtermeléstől függően)
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Csodálatos téli világ+

+ Akár benzin, dízel, vagy hibrid hajtású az autója, a 

Webasto tökéletes fűtőkészüléket kínál minden típusú 

járműbe és bármilyen egyéni igénynek megfelelően.  

Engedje át magát a tél örömeinek.



webasto.hu

Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft. 
1135 Budapest 
Szent László út 73. 
Magyarország

Az állófűtés megrendelése
még soha nem volt ennyire
egyszerű

Webasto állófűtéssel kiváló minőséget és szakértelmet

kap a piacvezetőtől. 

Képzett Webasto beépítő partnereink

A Webasto egyész Magyarországon minősített, a Webasto

állófűtéseinek beszerelésére kiképzett forgalmazókkal dolgozik

együtt. Szaktanácsadással és minőségi szolgáltatással állnak

rendelkezésére.

Forgalmazó keresése

A webasto.hu oldalon megtalálja a legközelebbi Webasto

forgalmazót és közvetlenül felveheti a kapcsolatot egyéni

árajánlatért. Egyeztessen beépítési időpontot és utána élvezze az

állófűtés nyújtotta kényelmi előnyöket.

A Webasto jó utat kíván!
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