
Telestart T99 is de nieuwe afstandsbediening voor alle huidige 
Webasto waterverwarmers. De handzame zender combineert 
alle essentiele functies in een elegante en compacte behuizing. 
De Telestart T99 is gemaakt van automotive-kwaliteit kunstof en 
verchroomd metaal. Daarnaast is hij voorzien van een elegante 
opening voor een sleutelring en past hij bij het design van  
hedendaagse autosleutels.

Alle huidige Webasto waterverwarmers kunnen nu draadloos 
bediend worden van een afstand tot maar liefst 1.000m.
Standaard is de verwarmingstijd ingesteld op 30 minuten, maar 
met een druk op de knop kan dit ingesteld worden tussen de 10 
en 120 minuten. Daarbij is het mogelijk om bij de RV specifieke 
waterverwarmers ook de continu verwarmingsstand te activeren.
Tijdens warme zomers kan de luchtventilatie functie aangezet 
worden. Zo kan de hoge binnentemperatuur in de auto terugge-
bracht worden naar hetzelfde niveau als de buitentemperatuur.

Een LED lampje geeft de huidige status aan: 

 � rood, statisch: Verwarm modus geselecteerd

 � rood, knipperend: Verwarming is aan

 � groen, statisch: Ventilatie modus geselecteerd

 � groen, knipperend: Ventilatie is aan

Telestart T99 
Eenvoudig uw Webasto parkeerverwarming op afstand bedienen

Belangrijkste eigenschappen:

 � Modern en tijdloos design

 � Bereik tot wel 1.000m

 � Selecteer owarmtijden vanaf afstand

 � Wissel tussen de winterse verwarming of  

zomerse ventilatie functie

 � Meerkleurig LED voor status indicatie

 � Één afstandsbediening voor verschillende voertuigen

 � Tot wel 4 afstandsbedieningen per voertuig dankzij 

de familie functie

 � Ondersteund alle huidige Webasto waterverwarmers

De ontvanger, welke geïnstalleerd moet worden in het voertuig 
om de parkeerverwarming te bedienen, kan aangestuurd wor-
den met maximaal 4 verschillende Telestart T99 afstandsbedie-
ningen. Dit is handig voor families of meerdere bestuurders van 
hetzelfde voertuig.



Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V. 
Postbus 41 
8260 AA Kampen 
Nederland

Zender Ontvanger

Bedieningstijd

10 – 120 minuten

instelbaar in stappen van 10 minuten

continu verwarming functie (enkel voor RV versie)

Bedieningsafstand (m) Tot 1000 —

Radiofrequentie (Mhz) 869,0 (gepatenteerd)

Stroomvoorziening Batterij CR 2032 3V 12V DC

Bereik bedrijfstemperatuur (C°) 0 – +50 -40 – +85

Afmetingen L x B x H (mm) 61,8  x 32,9  x 13,9 92  x 64  x 24,2 

Gewicht (g) 32 (inclusief batterij) 66

IP beschermklasse IP 44 IP 42

Verbindingstype — Analoge schakeluitgang / WBus

ECE goedkeuringsnummer E1 10R - 059049

CE keur 2014/53/EU zie voor meer informatie de Verklaring van Overeenstemming

webasto-comfort.com

09
 / 

20
 •

 W
ijz

ig
in

ge
n 

en
 v

er
gi

ss
in

ge
n 

• 
G

ed
ru

kt
 in

 N
ed

er
la

nd
 •

 ©
 W

eb
as

to
 T

he
rm

o 
&

 C
om

fo
rt

 B
en

el
ux

 2
02

0

Technische Data:

RV BoatLight VehiclesCar

Leveringsomvang:
 � Zender Telestart T99 (inclusief batterij)
 � Ontvanger Telestart T99
 � Bedrading
 � Raamantenne 
 � Montagebeugel voor ontvanger

 � QuickStart handleiding

Ondersteunde Webasto verwarmers:
 � Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+ 
 � Thermo Pro 90
 � Thermo Top Pro 120/150

 � Dual Top Evo


