
De Thermo Top Pro 120 en Thermo Top Pro 150 vormen een nieuwe generatie krachtige 

waterverwarmers in de categorie van 12kW en 15 kW verwarmingsvermogen.

De krachtige verwarmingssystemen zijn beide verkrijgbaar in uitvoeringen van 12 en 24 volt 

en zijn ideaal voor gebruik in mini- en midibussen, vrachtwagens, bouwvoertuigen en 

landbouwapparaten.

De verwarmingssystemen hebben een innovatief branderconcept en een intelligent en 

robuust diagnose- en beveiligingssysteem. Sensoren meten de uitlaatgassen en koelmiddel-

temperatuur en sturen deze waarden continu door naar de bedieningseenheid. De automa-

tische hoogtecompensatie garandeert enerzijds een volledig verwarmingsvermogen bij 

hoogten tot 3.500 meter boven zeeniveau. Anderzijds werkt de verwarming ook bij extreme 

temperaturen tot wel -40 graden Celsius. Dankzij de compacte afmetingen en het lage 

gewicht kan de waterverwarmer zelfs in besloten ruimten eenvoudig worden geïnstalleerd.

De nieuwe koelpomp U4850 biedt een hoge volumestroom en betere drukweerstand. Ook 

heeft de pomp een intelligente zelfbeschermingsfunctie en communiceert hij met de 

bedieningseenheid. Het diagnoseproces analyseert de prestaties van de kachel en de 

koelpomp. Daardoor zijn eenvoudige diagnose en snel onderhoud in de werkplaats 

mogelijk.

Voordelen: 
	�  Compact, lichtgewicht en slim 
ontwerp
	�  Geschikt voor gebruik met 
paraffinehoudende dieselbrand-
stof (HVO, GTL)
	�  ECU en alle aansluitingen aan 
dezelfde kant
	�  Snelle montage dankzij gemak-
kelijke bereikbaarheid van 
aansluitingen
	� Geluidsarm
	�  Standaard automatische 
hoogtecompensatie tot 3500 m 
boven zeeniveau
	�  Veel veiligheids- en diagnose-
functies
	� Nieuwe, krachtige koelvloeistof- 

 pomp
	� Geschikt voor gebruik in voer- 

 tuigen die gevaarlijke  
 materialen vervoeren (ADR)

Thermo Top Pro 120/150 
De beste prestaties voor meer comfort en veiligheid voor klanten



Technische specificaties

Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150

Diesel

ECE goedkeuringsnummer ECE R122 (verwarmer)                                                                                                                                E1 00 0481 E1 00 0480

ECE goedkeuringsnummer ECE R10 (EMC)    E1 05 7735

Verwarmingsvermogen (kW) 12 15 

Brandstofverbruik (kg /u) 1.37 1.45

Nominale spanning (V) 12 / 24

Nominaal stroomverbruik zonder koelvloeistofpomp 

U4850 (W)

80 100

Brandstoffen Diesel EN 590, Diesel B20-B30 EN 16709, Paraffinic Diesel EN 15940 (HVO, GTL)*

Gebruikstemperatuurbereik (°C)  -40 tot +80

Afmetingen L x B x H (m) 470 x 200 x 200

Gewicht (kg) 11

Automatische hoogtecompensatie (m)   3,500

Koelvloeistofpomp  U4850

Volumestroom bij 0.56 bar (l/u) 1,500 

Afmetingen (mm) 118 x 80 x 104

Gewicht (kg)  0.7

* Andere brandstoffen op aanvraag

Leveromvang:
	� Verwarmer
	� Koelvloeistofpomp U4850
	� Brandstofaansluitingen
	� Verbrandingslucht spatscherm
	� Technische documentatie

Installatiekit:
	� Kabelboom
	� Uitlaat kit
	� Koelvloeistof slang
	� Brandstofleiding / filter
	� Bevestigingsmateriaal

Aanbevolen bedieningselement**:

UniControl
	� Statusweergave via LED display
	� 3 vooraf ingestelde tijden per dag  

voor 7 dagen vooruit te programmeren 
	� Geschikt voor ADR
	� Gemonteerd in universele houder

MultiControl HD:
	� Statusweergave via LED display
	� 3 vooraf ingestelde tijden per dag  

voor 7 dagen vooruit te programmeren
	� Universele installatie zonder aanpassingen 

aan het dashboard
	� Diagnose interface voor Webasto Thermo Test

Aan/Uit Tuimelschakelaar:
	� Statusweergave via LED
	� Geschikt voor ADR
	� Geïnstalleerd in dashboard (boren vereist)

** Zie onze productcatalogus voor andere bedieningselementen

webasto-comfort.nl

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Postbus 41
8260 AA Kampen - Nederland
info.nl@webasto.com
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Truck Bus Rail Off-Highway Defense Special 
Vehicles


