
Air Top 2000 STC
Universele luchtverwarming voor bestuurderscabines en kleine laadruimtes

De Air Top 2000 STC luchtverwarmer levert indrukwekkende 

prestaties, is veelzijdig en heeft een laag brandstofverbruik. 

Dankzij de compacte afmetingen is de installatie eenvoudig,  

zowel binnen als buiten het voertuig. De Air Top verwarmt de 

laadruimte en/of het interieur snel en houdt de temperatuur 

constant op het gekozen niveau. De gebruiker kan kiezen tussen 

een recirculatie of buitenlucht stand. 

Dankzij een uitgekiend ontwerp is de Air Top 2000 STC eenvoudig 

te onderhouden en te repareren. In combinatie met het lage 

brandstofgebruik zijn de totale gebruikskosten bijzonder laag.

�� 2 kW verwarmingsvermogen
�� Robuuste kachel met compacte afmetingen en een laag 
brandstofverbruik
�� Warmt snel op, verwarmt stil en gelijkmatig dankzij DP42 
brandstofpomp
�� Eenvoudig te onderhouden en repareren, diagnostische 
mogelijkheden
�� Geschikt voor gebruik in voertuigen ingericht voor 
transport van gevaarlijke stoffen (ADR)
�� Volledig W-bus compatible
�� Continue gebruik mogelijk met de nieuwe SmartControl 
en MultiControl HD bedieningselementen
�� Gebruik van Unibox niet meer nodig
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Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
Postbus 41
8260 AA  Kampen
Nederland
info.nl@webasto.com

www.webasto.nl

www.webasto.be

Technische specificaties verwarmingsapparaat

Air Top 2000 STC

Diesel Benzine

ECE-goedkeuringsnummer ECE R122 (verwarming) E1 00 0216

ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 (EMC) E1 04 1085

Verwarmingsvermogen, regelbereik (kW) 0,9 – 2,0 1,0 – 2,0

Branstofverbruik, regelbereik (l/h) 0,12 – 0,24 0,14 – 0,27

Nominale spanning (V) 12 24 12

Nominale vermogensopname, regelbereik  (W) 14 – 29

Verwarmingsvolumestroom tegen 0,5  mbar, 

regelbereik (m3/h)

93

Brandstoffen Diesel EN 590; PME DIN EN 14214;   

Stookolie (EL) DIN 51603-1

Benzine EN 228, DIN 51626-1

Bedrijfstemperatuurbereik (°C) –40 to +40

Afmetingen L x B x H (mm) 311 x 120 x 121

Gewicht (kg) 2,6

Vrachtwagen Bestelauto Bus (Land)bouw-
machines

Defensie Speciale voertuigen

Leveringsomvang

�

Installatiekit

�

Kachel, branstofpomp DP 42, rooster, afdichting voet

Kabelboom kachel, kabelboom brandstofpomp,  

brandstofslang Da 5 Di 2 L6000, flexibele RVS uitlaatpijp D22 / L 

700, flexibele verbrandingslucht aanzuigslang PAK Di 22 / L800,  

tankaansluiting, waterafscheider voor verbrandingslucht

Bedieningselementen

�� Draaiknop, standaard

12/24 V, met schakelfunctie en 

verlichting, afdekpaneel Ø 49 mm, 

installatiediepte inclusief plug: 55 mm 

�� MultiControl HD

12/24 V, afmetingen afdekpaneel (L x B)          

68 x 48 mm, installatiediepte: 15mm, snelle               

en intuïtieve bediening dankzij groot TFT                  

display en multifunctionele druk/draaiknop, 

statusfeedback middels multicolor LED,             

duidelijk menu voor verwarmings-, ventilatie- en  

timerfuncties, 3 vooraf instelbare inschakeltijden 

per dag, 7 dagen vooruit programmeerbaar, 

interne temperatuursensor/weergave van 

ruimtetemperatuur op display, diagnose-

interface voor W-bus kachels en Thermo Test

�� SmartControl

12/24 V, afmetingen afdekpaneel (L x B)                      

68 x 48 mm, installatiediepte: 15mm, snelle                    

en intuïtieve bediening dankzij groot TFT                      

display en multifunctionele druk/draaiknop, 

statusfeedback middels multicolor LED,                 

duidelijk menu voor verwarmings- en 

ventilatiefuncties, interne temperatuursensor/

weergave van ruimtetemperatuur op display, 

diagnose-interface voor W-bus kachels en 

Thermo Test, ADR weergave op display

Bedieningselementen


