
ThermoConnect TCon2
Wszędzie. W każdej chwili. Inteligentny sposób sterowania ogrzewaniem postojowym.

Odbiornik ThermoConnect TCon2 

Kompaktowa obudowa: łatwa do zabudowy w 

ograniczonej przestrzeni

Skrócony czas instalacji: prosta zasada Plug & Play z tylko 

jednym złączem wtykowym.

Zintegrowane anteny: nie ma potrzeby czasochłonnego 

montażu anten, ponieważ zarówno anteny komórkowe, jak i 

anteny GPS są już wyposażone w odbiornik TCon2. 

Gotowy do użytku po rozpakowaniu: karta eSIM jest 

wstępnie zainstalowana i aktywowana, dzięki czemu nie jest 

wymagana żadna dodatkowa obsługa karty SIM, taka jak 

instalacja lub doładowanie przedpłaconego kredytu.

Brak ograniczeń w roamingu: eSIM łączy się 

automatycznie z lokalnym operatorem komórkowym przez 

2G / 4G i przesyła sygnały przez połączenie danych.

Pasuje do każdego agregatu: TTCon2 jest łatwo 

programowalny i dostosowany do każdego rodzaju 

ogrzewania Webasto, powietrznego lub wodnego.  

Doskonały wybór w przypadku modernizacji: Piloty 

Webasto poprzednich generacji można z łatwością wyposażyć 

w nową jednostkę TCon2. Nawet fabrycznie zainstalowane 

agregaty grzewcze Webasto mogą zostać wyposażone w 

nowe funkcje łączności - z wyłączeniem niektórych modeli.
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Kompaktowa obudowa z wbudowanymi antenami 
Skrócony czas instalacji
Gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka
eSIM zainstalowany i aktywowany
Transmisja sygnału poprzez łącze danych 2G / 4G 
Pasuje do każdego typu agregatu grzewczego
Doskonały wybór w przypadku modernizacji
Wygodne sterowanie ogrzewaniem w dowolnym 
miejscu na świecie poprzez aplikację 
ThermoConnect lub przeglądarkę internetową 
Inteligentne funkcje geolokalizacji
Możliwość sterowania kilkoma pojazdami za 
pomocą jednej aplikacji 
Sterowanie głosowe Alexa



webasto-comfort.com

Dane techniczne:

ThermoConnect TCon2

Numer homologacji ECE E17 10R-05 0151

Deklaracja zgodności CE CE: 2014 / 53/EU; WEEE 2012 / 19 / EC

więcej informacji patrz Deklaracja zgodności

Interfejs użytkownika ThermoConnect App, my.webasto-connect.com

Obsługiwane systemy operacyjne iOS, Android, urządzenia końcowe z dostępem do Internetu przez my.webasto-connect.com

Sieć bezprzewodowa 2G / 4G

Anteny wewnętrzna antena komórkowa i GPS

Zakres napięcia roboczego (V) 12 / 24 DC

Czujnik temperatury W zestawie, zintegrowany z przyciskiem

Dozwolone temperatury otoczenia (°C) -40 do +80

Wymiary: (D x S x W) (mm) 112 x 70 x 18

Klasa ochrony IP IP42

Dodatkowy przycisk Tak, z zielonym wskaźnikiem stanu

Zakres dostawy 
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Odbiornik ThermoConnect TCon2

Wiązka przewodów

Przycisk natychmiastowego startu

Etykieta z kodem QR

Instrukcja obsługi i instalacji

Obsługiwane ogrzewania Webasto 
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wodne ogrzewania Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+  

wodne ogrzewania Thermo Pro 50 ECO / 90 

wodne ogrzewania Thermo Top Pro 120 / 150 

powietrzne ogrzewanie Air Top 2000 STC 

powietrzne ogrzewanie Air Top Evo 40 / 55 
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Bus MarineOff-Highway Special VehiclesLight Vehicles RailTruckCar

Aplikacja ThermoConnect App dla systemów Android, iOS i 

przeglądarek internetowych

Komfort użytkowania: Wygodne sterowanie podłączonym 

ogrzewaniem postojowym Webasto w dowolnym miejscu i czasie. 

Wystarczy wejść na my.webasto-connect.com lub zainstalować 

aplikację ThermoConnect na smartfonie z systemem Android lub 

iOS.

Inteligentny status: Uzyskaj najnowsze informacje, takie jak 

stan ogrzewania,  temperatura wewnętrzna i położenie pojazdu.

Inteligentne funkcje oparte na lokalizacji: Kilka funkcji 

wykorzystuje pozycję GPS pojazdu, np. aktywacja timera w 

oparciu o pozycję i definiowanie alarmów geolokalizacji.

Łatwy wybór trybu pracy: Wybierz tryb ogrzewania lub 

wentylacji

Obsługa wielu pojazdów: Podłącz więcej niż jeden pojazd w 

jednej aplikacji,  np. samochód służbowy, samochód prywatny i 

kamper.

Webasto Petemar Sp. z o.o. 

Warszawska 205/29

05-092 Łomianki

webasto.petemar@webasto.com

Korzystanie z usług na podstawie abonamentu: Pierwszy 

rok jest bezpłatny, następnie roczna opłata abonamentowa w 

wysokości 34,99 EUR.

Funkcja alarmu: Dodatkowe wejście analogowe do 

powiadomienia o alarmie  poprzez SMS i aplikację

Urządzenie ThermoConnect może być używane w 

następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 

Niemcy, Grecja, Grenlandia, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, 

Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, 

Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 

Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.




