
Telestart T99 to nowy pilot zdalnego sterowania klasy 
podstawowej do wszystkich typów wodnych ogrzewań 
Webasto i ich podwersji.
Nadajnik ręczny łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje 
w eleganckiej, kompaktowej i przenośnej obudowie.
Telestart T99 jest wykonany z wysokiej jakości plastiku 
samochodowego i chromowanego metalu, z eleganckim 
uchwytem pierścieniowym i pasuje do wszystkich typów 
istniejących breloków samochodowych. Wszystkie dostępne 
obecnie wodne agregaty grzewcze Webasto można wygodnie 
obsługiwać bezprzewodowo z zasięgu do 1.000 m.
Domyślnie czas pracy ogrzewania ustawiony jest na 30 minut, 
ale jednym naciśnięciem przycisku można go indywidualnie 
regulować w zakresie 10 - 120 minut. Dodatkowo można 
włączyć ciągły tryb pracy, który jest zarezerwowany dla wersji 
ogrzewań przeznaczonych do kamperów.
W gorące letnie dni można również włączyć funkcję 
wentylacji, aby wyrównać wysoką temperaturę powietrza 
wewnątrz pojazdu z temperaturą otoczenia na zewnątrz.

Wbudowana dioda LED informuje użytkownika o aktualnym 
stanie:

� światło czerwone, ciągłe: wybrany tryb ogrzewania

� światło czerwone, migające: ogrzewanie jest włączone

� światło zielone, ciągłe: wybrany tryb wentylacji

� światło zielone, migające: wentylacja jest włączona

Telestart T99 
Najprostszy sposób zdalnego sterowania ogrzewaniem postojowym Webasto 

Kluczowe korzyści w skrócie:

� Nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo

� Zasięg do 1.000 metrów

� Wybór czasu grzania na odległość

� Przełączanie między trybami ogrzewania i wentylacji

� Wielokolorowa dioda LED do wskazywania stanu

� Jeden pilot zdalnego sterowania dla różnych typów

pojazdów

� Możliwość zastosowania do czterech pilotów na

jeden pojazd

� Obsługuje wszystkie aktualne klasy i wersje wodnych

agregatów grzewczych Webasto

Odbiornik, który musi być zainstalowany w pojeździe w celu 
sterowania ogrzewaniem postojowym, może być teraz 
obsługiwany przez maksymalnie 4 różne piloty zdalnego 
sterowania Telestart T99, co jest wygodne dla większych rodzin 
lub kilku kierowców jednego pojazdu.



Nadajnik Odbiornik

Czas pracy

10 - 120 minut

regulowany w krokach co 10 minut 

funkcja ciągłego ogrzewania (tylko RV)

Dystans operacyjny (m) do 1000 —

Częstotliwość radiowa (Mhz) 869,0 (zastrz.)

Power supply bateria CR 2032 3V 12V DC

Zakres temperatur pracy (C°) 0 – +50 -40 – +85

Wymiary O.D.x L (mm) 61,8  x 32,9  x 13,9 92  x 64  x 24,2 

Masa (g) 32 (z baterią) 66

Klasa ochrony IP IP 44 IP 42

Rodzaj przyłącza — Wyjście analogowe / WBus

Numer homologacji ECE E1 10R - 059049

Deklaracja zgodności CE 2014/53/EU więcej informacji można znaleźć w deklaracji zgodności

webasto-comfort.com

Dane techniczne:

Kampery Jachty i
łodzie

Pojazdy
dostawcze

Samochody
osobowe

Zakres dostawy:
� Nadajnik Telestart T99 (z baterią)
� Odbiornik Telestart T99
� Wiązka elektryczna
� Antena na szybę
� Wspornik do montażu odbiornika

� Instrukcja

Obsługiwane agregaty Webasto:
� Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
� Thermo Pro 90
� Thermo Top Pro 120/150

� Dual Top Evo
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