Net zo comfortabel als thuis,
waar u ook bent
Parkeerverwarming van de marktleider

-8°
-6°

21° Gevoel+

-9°

-7°

Comfortzone onderweg

+

+Oost, west, thuis best. Echter: thuis bestaat niet altijd uit vier
muren en een dak, maar kan ook en plek zijn waar u zich
prettig voelt. Met Webasto neemt u het thuisgevoel mee onderweg. Dus zelfs wanneer de temperaturen buiten onder het
vriespunt liggen, staat u altijd een warm interieur te wachten.
Onze producten veranderen uw auto in een comfort zone op
wielen, zodat waar u ook gaat u altijd dat thuisgevoel houdt.
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Krachtige elektrische verwarming
De eThermo Top Eco
Eindelijk elektrisch! Webasto comfort voor automobilisten met een parkeerplaats op het eigen erf. Ideaal als u
veel korte ritten rijdt. En: zeer aantrekkelijk geprijsd.
Eén apparaat voor motor en interieur
“Als ik ‘s ochtends naar mijn werk ga, dan wil ik dat mijn ramen ijsvrij zij en
zodat ik direct kan vertrekken. Ook de motor stationair laten draaien vind ik
niet meer van deze tijd. Kan dat?”
Ja, dat kan. De nieuwe eThermo Top Eco is volledig elektrisch, zodat deze ook
in afgesloten ruimtes zoals garagaes gebruikt kan worden. Zelfs de accu wordt
geladen als de parkeerverwarming in bedrijf is.
Stekker er in en verwarmen maar!
Voor de eThermo Top Eco heeft u alleen een 230 V stopcontact nodig.
U hoeft alleen de voedingskabel aan te sluiten. De nieuwe eThermo Top Eco
kan in- en uitgeschakeld worden met behulp van een 16A schakelklok.*
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Anders dan standaard elektrische kachels, wordt de eThermo Top Eco in de
motorruimte ingebouwd en verwarmd deze motor en interieur tegelijkertijd.
Aparte apparaten zijn daarmee overbodig. De kachel wordt opgenomen in het
koelwatercircuit, zodat de motor middels een circulatiepomp gelijkmatig wordt
verwarmd. Tegelijkertijd zorgt de blower van het voertuig voor warme lucht in
het interieur en direct op de voorruit, zodat deze snel ijs- en condensvrij is.
Prestaties en comfort gecombineerd
De voertuigblower stuurt de warme lucht direct naar de voorruit en maakt deze
binnen 60 minuten ijsvrij bij een buitentemperature van -10°C*.
Door de luchtstroom blijft de vochtigheid in het interieur op een comfortabel
niveau en behoren beslagen ruiten tot het verleden.

* Afhankelijk van type voertuig
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» Nu kan ik eindelijk mijn auto
ook voorverwarmen in mijn
garage. «

Extra bescherming accu
De eThermo Top Eco zorgt dat de accu voldoende spanning heeft, zodat de
motor probleemloos gestart kan worden. Om de accu te beschermen, start de
ingebouwde druppellader zodra de parkeerverwarming wordt ingeschakeld. Dit
is een groot voordeel voor automobilisten die veel korte afstanden rijden.
Gezondere motor, gezondere omgeving
Het voorverwarmen gebeurt volledig zonder schadelijke uitstoot en tegelijkertijd
zorgt de voorverwarmde motor voor minder schadelijke emissies. De eThermo
Top Eco zorgt voor een schonere lucht. Bovendien beschermt u uw motor tegen
schadelijke koudestarts*.
Geschikt voor afgesloten ruimtes
Het voorverwarmen genereert geen schadelijke uitstoot. De kachel is daarom
geschikt om te gebruiken in afgesloten ruimtes. Ideaal voor als u een garage
heeft.
Webasto kwaliteit met een aantrekkelijk prijskaartje
De eThermo Top Eco beschikt over dezelfde hoge kwaliteit als andere Webasto
parkeerverwarmingen, maar heeft een aantrekkelijker prijskaartje. Vraag vandaag nog een offerte aan voor uw auto bij de Webasto dealer.

U kunt kiezen uit twee varianten (2 kW and 3 kW),
afhankelijk van hoe uw huisinstallatie is afgezekerd.
De 230 V aansluitkabel is beschikbaar in verschillende
lengtes.
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* Afhankelijk van type voertuig
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Veilig genieten+
+In de koude wintermaanden kan een parkeerverwarming
ook een bijdrage leveren aan veiligheid. Een condens- en
ijsvrije voorruit geeft een vrij zicht op de weg. Dankzij een
voorverwarmde auto kunnen de kinderen ook hun dikke
winterjassen uittrekken. Hierdoor zit de veiligheidsriem
beter en veiliger.
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Tijdens de wintermaanden kunt u dankzij Webasto parkeerverwarming direct in
een warme auto instappen, in plaats van te bevriezen in de kou. De efficiënte en
krachtige apparaten springen bovendien zeer zuinig met brandstof en stroom
om als zij verwarmen.
Auto‘s kunnen in de zomer net een oven zijn. Dankzij de ventilatiefunctie van de
parkeerverwarming blijft het aangenaam koel in de auto.
De motor beschermen
De Webasto parkeerverwarming brengt uw motor op bedrijfstemperatuur, nog
voordat u bent ingestapt. Hierdoor blijft de koude start achterwege en wordt
motorslijtage sterk verminderd, omdat deze al op bedrijfstemperatuur is als u
de motor start. Een warme motor verbruikt ook minder brandstof en genereert
minder uitstoot.*
De perfecte verwarmingsoplossing
Of uw auto nu een benzine, diesel of hybride is, Webasto biedt de perfecte
parkeerverwarming voor elk type voertuig en iedere persoonlijke behoefte.
Comfortabel waar u ook gaat
Vindt u het prettig als u uw werk verlaat en de voorruit van uw auto geheel

Klaar voor elke situatie!
De brandstof aangedreven
Thermo Top Evo familie

bevroren is? Heeft u lol in ijskrabben in uw galajurk of instappen in een ijskoude
auto stappen na een dag skieëen? We zitten in de winter vaker in de auto
dan we ons realiseren. Helaas hebben we niet altijd de beschikking over een
verwarmde garage. Met een brandstof aangedreven parkeerverwarming heeft
u altijd vrij zicht door uw voorruit en een warm interieur met een druk op de
knop.

De Thermo Top Evo famile van parkeerverwarmers biedt
betrouwbare technologie en intelligente services die

De Thermo Top Evo is beschikbaar in drie

excellent comfort bieden.

vermogensklassen (4, 5 and 5+), zodat er voor
elke auto een passende oplossing is. De Thermo
Top Evo 5+ is de meest krachtige verwarming in
zijn klasse en warmt zelfs de grootste interieurs
snel en efficiënt op.
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* Afhankelijk van het voertuig
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» Met mijn Webasto parkeerverwarming,

kan ik altijd uitkijken naar een voorverwarmde auto, ongeacht wat de winter in
petto heeft! «

Webasto additionele kits voor
parkeerverwarming op maat
Webasto Individual additionele kit

2.	Standaard modus voor het gelijktijdig voorverwamen van motor en interieur.

Webasto heeft voor de Thermo Top Evo 4 en 5 twee additionele kits ontwikkeld

3.	Combi modus voor uitgesteld voorverwarmen

voor gebruikers die een kortere voorverwarmingstijd of meer verwarmingsopties

De parkeerverwarming warmt eerst het interieur op tot de gewenste tempe-

wensen.

ratuur en pas daarna de motor.

Voor spontane of korte ritten: Individual Quick

Meer verwarmingsvermogen met een bijverwarmingskit

De Webasto Individual Quick additionele kit richt het totale verwarmings-

Voertuigen met zeer zuinige motoren hebben vaak moeite om het interieur

vermogen op het verwarmen van het interieur en het ontdooien van de voorruit.

warm te houden tijdens extreme kou. Met name diesels, auto‘s met veel

Hierdoor heeft u al na 15 minuten een voorverwarmde auto, de helft van de

interieurruimte en auto‘s die zijn uitgerust met start/stop installaties hebben

gebruikelijke tijd. Dit is mogelijk door de kachel direct op het verwarmingscircuit

hier last van. Webasto biedt nu een bijverwarmingsfunctie voor de Thermo Top

aan te sluiten en de motor uit te sluiten van het verwarmingscircuit.

Evo. Met deze functie blijft de parkeerverwarming actief tijdens het rijden als de
buitentemperatuur laag is. Zo blijft alles comfortabel warm.

U heeft de keuze: Individual Select
Met de Individual Select additionele kit heeft u de keuze uit drie verwarmings-

Upgrade kit voor diesel voertuigen

modi:

Veel diesels hebben reeds een bijverwarmer af fabriek. Met de upgrade kit van

1. Interieur modus

Webasto, kunt u deze bijverwarmer met een kleine investering upgraden tot een
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Het verwarmingsvermogen wordt gericht op het interieur. Hierdoor wordt de

volwaardige parkeerverwarming. Met onze uitgebreide range bedienings-

accu minder belast en heeft u in slechts 15 minuten een warm interieur en

elementen heeft u dan de beschikking over het volledige verwarmings-

een ijsvrije voorruit.

vermogen, zelfs als uw auto geparkeerd staat.
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Gemoedsrust met
Garantie Plus
De beste garantie voor uw parkeerverwarming.
Webasto biedt u de mogelijkheid om de wettelijke
garantietermijn van 2 jaar te verlengen.

Garantie
Plus

Gemoedsrust

U kunt eenvoudig het Garantie Plus pakket kiezen dat het beste bij uw wensen
past.
1 jaar Garantie Plus: gratis indien u snel registreert
Registreer uw Thermo Top Evo parkeerverwarming online binnen 30 dagen na
aankoop en ontvang gratis 1 jaar verlengde garantie. Indien u later registreert,
maar wel binnen de wettelijke garantietermijn van 2 jaar na installatie, dan kunt
u de uitbreiding van 1 jaar aanschaffen voor € 49,00 incl. BTW.
U kunt Garantie Plus ook uitbreiden met 3 extra jaren tijdens de wettelijke garantietermijn van 2 jaar na installatie, zodat u in totaal 5 jaar garantie heeft. Drie
jaar extra Garantie Plus kost € 149,00 incl. BTW.
Heeft u interesse in één van onze Garantie Plus pakketten?
Registreer uw parkeerverwarming eenvoudig online op:
webasto.com /nl / garantie-plus
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Kostbare tijd+
+Laat ijskrabben tot het verleden behoren
en gebruik deze tijd voor de belangrijkere
zaken in het leven.
Uw parkeerverwarming kan zelfs tijdens
korte ritten zijn diensten bewijzen.
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15 : 00

15 °C

12.9 V

Heater

App beschikbaar voor Android en iOS



Werkt op alle mobiele netwerken



Geschikt voor nagenoeg alle voertuigtypes



Alarms
Alarms activated

» De nieuwe Thermo-

A96, Gilching

My WebastoConnect
Log in to service

Connect app is echt
geweldig. Mijn parkeerverwarming is nu altijd
online. «

ThermoConnect:
de nieuwe app voor uw
parkeerverwarming en meer

Kan ook achteraf worden gecombineerd met



parkeerverwarmers die af-fabriek zijn ingebouwd
Uw gegevens zijn gemakkelijk te raadplegen via



de ThermoConnect site: my.webastoconnect.com
Gebruik is het eerste jaar volledig gratis.



Locatiefunctie met routebeschrijving
Waar is mijn auto en hoe kom ik daar? Dankzij de ingebouwde GPS heeft u
altijd de exacte locatie van uw auto inzichtelijk en kunt u de route naar uw auto
laten berekenen. Deze functie maakt gebruik van een kaartenapp die op uw
telefoon is geïnstalleerd zoals Google Maps.

Iedereen houdt van een warme auto. Dankzij onze

Hoe ThermoConnect werkt

nieuwe app voor smartphone, tablet en PC kunt u uw

In uw auto wordt een ThermoConnect module geïnstalleerd, zodat de app en

parkeerverwarming nog slimmer en flexibeler bedienen

de parkeerverwarming met elkaar kunnen communiceren. Deze kleine black box

dan ooit tevoren. De nieuwe ThermoConnect maakt van

zorgt voor een probleemloze verbinding en kan ook eenvoudig achteraf worden
ingebouwd. Daarna kunt u de app en de ThermoConnect module eenvoudig

uw smartphone en mobiele apparaten een slimme

met elkaar linken en activeren door het scannen van een QR code. Naderhand

afstandsbediening, met een scala aan praktische comfort-

kunt u uw persoonlijke gegevens beheren via my.webastoconnect.com. De SIM

en monitoringfuncties.

kaart is reeds geplaatst in de module en software updates vinden automatisch
plaats.

Schakel uw parkeerverwarming in vanaf uw ontbijttafel of vanaf de piste. Met
de ThermoConnect app kunt u uw parkeerverwarming overal bedienen. Het
pakket omvat de volgende slimme services:
De afstandsbediening met extra service

ThermoConnect biedt daarnaast de volgende functies:


Melding bij het verlaten van gedefinieerd gebied



Kan worden gelinked met smart home systemen



Kan gebruikt worden voor locatie gebaseerde triggers (IFTTT)

De parkeerverwarming app is simpel en intuïtief.
Dit is het functieoverzicht van de parkeerverwarming:


Eenvoudig in- en uitschakelen ongeacht uw afstand tot het voertuig*



Verwarmen op basis van ingestelde vertrektijd



Instellen van afzonderlijke of terugkerende verwarmingscycli



Keuze tussen verwarmen en ventileren



Bedienen van meerdere voertuigen



Weergave interieurtemperatuur

Let op: de ThermoCall app is niet compatible met



Controle accuspanning

ThermoConnect. Op dit moment kunt u de kleine Webasto
waterverwarmers bedienen met ThermoConnect.
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* Een verbinding met een mobiel netwerk is noodzakelijk
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Simpel en eenvoudig
Bedieningselementen voor de
Thermo Top Evo familie

ThermoCall
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Zeven dagen vooruit programmeren



Kies tussen verwarmen, ventileren en automatisch,
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met een alarm in geval van slecht weer
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Webasto parkeerverwarming biedt

Geeft het resterende tegoed op de ThermoCall
SIM kaart weer*



Bediening van meerdere voertuigen



Vind de dichtstbijzijnde Webasto dealer



Communicatie via SMS

MultiControl timer

niet alleen aangename warmte

Bedien uw Webasto parkeerverwarming

onderweg, maar is ook nog eens

gemakkelijk en intuïtief met de MultiControl

eenvoudig te bedienen.

timer. De ingebouwde timer maakt het mogelijk
om per weekdag tot drie vooraf ingestelde tijdstippen in te stellen. Alle ingestelde en geactiveerde
start- en stoptijden worden duidelijk weergegeven.
Indien gewenst kunt u uw parkeerverwarming ook
direct starten met de direct start knop.
Webasto afstandsbedieningen met een
uitstekend bereik
De Telestart T91 is onze kleinste afstandsbediening voor parkeerverwarming. Deze heeft
een aan/uit functie met terugkoppeling en een
bereik tot 1.000 meter.
De Telestart T100 HTM biedt temperatuurcontrole en aan/uit functie met terugkoppeling
en instelling van de vertrektijd. De intellingente
afstandsbediening meet de huidige interieur temperatuur en berekent de benodigde
verwarmingstijd. De T100HTM heeft een bereik
tot 1.000 meter.

Webasto afstandsbedieningen voor parkeerverwarming bieden het beste bereik. Dit was het
TELESTART FUNKREICHWEITE GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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resultaat van testen uitgevoerd door TÜV Oostenrijk
met concurrerende producten in het vrije veld.

* Voor de ThermoCall heeft u een SIM kaart met voldoende tegoed nodig. De terugkoppelingsfunctie
is instelbaar en kan tot extra SMS kosten leiden. Dit is afhankelijk van het contract met uw provider.
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Prijswinnende kwaliteit van de marktleider
Vergelijkingen door TÜV SÜD laten zien dat Webasto’s verwarmingsoplossingen met Thermo Top Evo veel efficiënter zijn dan vergelijkbare
producten van concurrenten. Het ontdooien van de voorruit gaat
sneller terwijl het brandstof- en elektriciteitsverbuik lager is.

Voor de zevende keer heeft Webasto het “Best Brands in All Classes
2018 / 20” lezersonderzoek van het Duitse autoblad AutoBild
gewonnen.

Lezers van het blad auto motor und sport hebben Webasto al twaalf
keer tot het beste merk parkeerverwarming verkozen.

Lezers van AutoZeitung zijn het over één ding eens: Webasto is het
beste merk in parkeerverwarming in 2018.
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Onze parkeerverwarmingen en
bedieningselementen
Technische informatie parkeerverwarming

Type verwarmingsapparaat

Thermo Top Evo 4 1)

Thermo Top Evo 5 1)

Thermo Top Evo 5+

Verwarmingscapaciteit (kW)
Vol-/deelbelasting

4  / 2,5

5 / 2,6

5 / 2,6

ongeveer 0,17

ongeveer 0,21

ongeveer 0,21

35 / 26

46 / 26

46 / 26

Brandstofverbruik (l)
Gedurende een 20 min. verwarmingsfase bij volbelasting
Stroomverbruik (kW)
Vol-/deelbelasting
1)

Met Intelligent Heat Control

Het bestellen van uw eigen parkeerverwarming
is nog nooit zo eenvoudig geweest
Met Webasto parkeerverwarming kiest u voor topkwaliteit van de marktleider
in combinatie met een gespecialiseerd installatienetwerk.
Onze gecertificeerde Webasto dealers
Gecertificeerde Webasto dealers zijn speciaal opgeleid om Webasto parkeerverwarming te installeren. Zij bieden expert know how en service van wereldklasse.
Vind uw dichtstbijzijnde dealer online
Ga naar webasto.com. Hier vindt u uw dichtstbijzijnde Webasto dealer en kunt
u direct contact opnemen voor een offerte voor uw auto. Maak een installatieafspraak en kijk uit naar het comfort van Webasto parkeerverwarming in uw
auto.
Webasto wenst u een aangename reis.
Vraag uw Webasto dealer voor een offerte inclusief
installatiekosten voor uw auto.
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Winter wonderland+
+Of u nu een benzine, diesel of hybirde auto hebt, Webasto
biedt de perfecte parkeerverwarming voor elk type auto en elke
klimaatwens. Zo kunt u nog meer genieten van de winter.
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Gilching hoofdkantoor

De Webasto Groep is een wereldwijde innovatieve systeempartner voor
nagenoeg alle autofabrikanten en behoort tot de top 100 automotiveleveranciers wereldwijd. De kerncompetenties van Webasto omvatten
de ontwikkeling, productie en verkoop van open daken, panoramadaken, cabriosystemen alsook thermosystemen. Daarnaast wordt
momenteel de divisie E-Solutions & Services opgezet, welke batterij- en
laadsystemen produceert. In 2017 realiseerde de Webasto groep een
omzet van € 3.5 miljard en heeft meer dan 13.000 medewerkers op
meer dan 50 locaties (waarvan meer dan 30 productielocaties). Het
hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Stockdorf nabij
München (Duitsland).

Webasto Thermo & Comfort Benelux BV
Postbus 41
8260AA Kampen
Nederland

parkeerverwarming.nu
webasto.com
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