Webasto to dobry klimat

Systemy ogrzewań postojowych od lidera rynku
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Uczucie 21 o to nie wartość
temperatury.
Teraz czujesz się bardziej
komfortowo przy 22.3 o C, a
wieczorem wolisz 1 9.7 o C.
Wiemy jednak, że wszyscy
ludzie preferują temperaturę
pomiędzy 20o a 23 o C.
Dlatego rozumiemy 21 o C
jako symbol. Symbol
idealnego stanu. Symbol
dobrego samopoczucia.
Nie ma znaczenia, jak zimno
jest na zewnątrz. Ogrzewania
postojowe Webasto
zapewniają uczucie komfortu
w Twoim samochodzie.
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Niezrównana jakość
i indywidualny komfort

Ogrzewania postojowe Webasto są niezwykle wszechstronne w
zakresie zapewnienia dobrego klimatu! Czy jest coś przyjemniejszego
niż wejście do ciepłego samochodu w chłodny, deszczowy lub śnieżny
dzień, i jazda z przejrzystymi szybami już od pierwszej chwili? A w
gorące dni, czy nie będzie przyjemniej, gdy przed jazdą wnętrze
Twojego samochodu będą omiatać podmuchy świeżego powietrza dzięki funkcji wentylacji? Zanurz się w komforcie i ciesz się uczuciem
21 o w samochodzie - o każdej porze roku!
Nasza obietnica komfortu w Twoim samochodzie

Nasze ogrzewania mają najwyższą wydajność w swojej klasie, co zapewnia
ogrzanie wnętrza i rozmrożenia szyb w znacznie krótszym czasie niż inne
urządzenia. Aby utrzymać ten stan, stale rozwijamy i udoskonalamy nasze
produkty, poszukując nowych i wybiegających w przyszłość rozwiązań aby
zmaksymalizować poczucie komfortu. Webasto oferuje najlepsze
rozwiązania w zakresie ogrzewania dla każdego typu pojazdu oraz
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Oczywiście także dla pojazdów hybrydowych

Systemy ogrzewania Webasto można także zamontować w pojazdach
hybrydowych - nie musisz rezygnować z komfortu!
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Doskonała wydajność
i jakość od lidera rynku

Webasto to właściwy wybór dla Ciebie. Będąc liderem rynku ogrzewań
postojowych, szczególnie ważne jest dla nas zaoferowanie Państwu
rozwiązań o doskonałej jakości.

Testy porównawcze przeprowadzone
przez TUV SUD pokazują, że
rozwiązania grzewcze z rodziny
Webasto Thermo Top Evo działają
znacznie wydajniej niż porównywalne
produkty konkurencyjne. Szybciej
rozmrażają przednią szybę i zużywają
mniej paliwa i energii elektrycznej.

Czytelnicy auto motor und sport już
jedenaście razy głosowali na Webasto
jako najlepszą markę w kategorii
ogrzewania.

Webasto po raz szósty wygrywa
badanie czytelników AutoBild
" Najlepsze marki we wszystkich klasach
201 7/1 8" 04/201 7.

Czytelnicy AutoZeitung zgadzają się:
Webasto to " Top Marke 201 7" w
zakresie ogrzewania postojowego.
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Potwierdzona jakość:
Rodzina Thermo Top Evo
Maksimum komfortu dzięki niezawodnej technologii i
inteligentnemu sterowaniu, czyli to, co charakteryzuje najnowszą
generację agregatów grzewczych Thermo Top Evo. Wysoka moc
grzewcza i efektywność przy niskim zużyciu paliwa oraz energii
elektrycznej.
Wsiądź do ciepłego samochodu - ogrzewanie postojowe Webasto poprawia komfort
podróży w sezonie jesienno-zimowym i zwiększa bezpieczeństwo dzięki ciepłemu
wnętrzu, przejrzystym szybom i podgrzanemu silnikowi.
Dodatkową zaletą podgrzanego silnika jest brak " zimnego startu" co skutkuje jego
niższym zużyciem i szybszym osiąganiem optymalnej temperatury pracy. Ponadto ciepły
silnik zużywa mniej paliwa i emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery.
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Uczucie 21 O

Indywidualne tryby pracy
Webasto opracowało dwa zestawy dodatkowe do agregatów Thermo Top Evo 4 i 5 na
potrzeby użytkowników poruszających się na krótkich dystansach oraz tych, którzy chcą
dostosować tryb pracy systemu ogrzewania do swoich indywidualnych potrzeb.

Individual Quick - na krótkie dystanse

Zestaw dodatkowy Webasto Individual Quick ma za zadanie jak najszybciej ogrzać
wnętrze pojazdu i rozmrozić szybę. Dzięki temu otrzymujemy ogrzane wnętrze w czasie
1 5 minut zamiast zwykle potrzebnych 30 minut. Uwaga: w tym przypadku silnik nie
jest podgrzewany.

Individual Select - dla wymagających

Użytkownik może wybrać odpowiadający mu tryb pracy w zależności od bieżącej
potrzeby:
1 . Ogrzewanie wnętrza
Cała moc grzewcza kierowana jest na ogrzanie wnętrza. Rozmrożone szyby i ciepłe
wnętrze w 1 5 minut przy niższym zużyciu energii z akumulatora.
2. Tryb standardowy
Jednoczesne ogrzewanie silnika i wnętrza pojazdu.
3. Tryb mieszany
Silnik podgrzewany jest dopiero po ogrzaniu wnętrza pojazdu.

Idealne samopoczucie podczas całej
podróży!
Agregaty grzewcze Thermo Top Evo są
dostępne w trzech wersjach: 4, 5 i 5+, co
umożliwia zastosowanie optymalnego
rozwiązania do każdego pojazdu.
Najmocniejszy agregat w swojej klasie
Thermo Top Evo 5+ ogrzewa wnętrze
dużych samochodów szybko i efektywnie.
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Więcej ciepła dla silnika

W bardzo zimne dni, wiele wysoce efektywnych silników ma problem z
utrzymaniem właściwej temperatury pracy w czasie jazdy. Szczególnie
dotyka to silników diesla, oraz silników z systemem Start-Stop. Dla tych
pojazdów Thermo Top Evo to doskonałe rozwiązanie zapewniające ciepło
niezależne od silnika, pozwalając na utrzymanie pożądanego poziomu
temepratury zarówno samego silnika jak i w kabinie pojazdu.

Rozbudowa funkcji dogrzewacza

Wiele pojazdów z silnikiem diesla jest już wyposażonych w fabrycznie
zamontowane niezależne ogrzewania (dogrzewacze). Te ogrzewania z
zestawem do ich rozbudowy można w łatwy sposób zamienić na w pełni
funkcjonalne ogrzewania postojowe. Dzięki rozbudowie możesz cieszyć się
ogrzewaniem uruchamianym podczas postoju. Masz również do wyboru
pełną gamę sterowań dla ogrzewań postojowych Webasto.

Większa ochrona
z Gwarancją Plus Webasto
Usługa-plus dla Twojego ogrzewania postojowego:
Webasto oferuje Ci rozserzoną ochronę ponad 2-letnią
statutową gwarancję.
Wybierz pakiet Gwarancji Plus Webasto odpowiadający Twoim
potrzebom.

1 Rok Gwarancji Plus

Zarejestruj swoje ogrzewanie w ciągu 30 dni od instalacji i zyskaj rok
Gwarancji Plus gratis!
Możesz również dokonać zakupu pakietu w dowolnym czasie trwania
standardowej gwarancji w cenie 49,- Euro.

3 Lata Gwarancji Plus

Dodatkowe 36 miesięcy ochrony w ramach pakietu dające łącznie 5letni okres gwarancji. Zakupu pakietu możesz dokonać w dowolnym
czasie trwania standardowej gwarancji w cenie 1 49,- Euro.

Zarejestruj online

webasto.com/pl/gwarancja-plus
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Tak działa Webasto Thermo Top
1

Paliwo jest pobierane ze zbiornika paliwa pojazdu do ogrzewania

2

Wentylator ogrzewania postojowego dostarcza świeże powietrze do zapłonu

3

Pompa obiegowa zapewnia przepływ ogrzanej cieczy poprzez silnik i nagrzewnice

4

Płyn chłodniczy jest ogrzewany przez ogrzewanie postojowe

5

Ogrzany płyn chłodn. oddaje ciepło poprzez nagrzewnice auta

6

Ciepło jest wprowadzone do wnętrza kabiny przez wentylatory nagrzewnicy

7

Równocześnie płyn chłodniczy przepływa przez silnik, który jest ogrzewany

Dane techniczne

Typ ogrzewania

Thermo Top
Evo 4 1 )

Thermo Top
Evo 5 1 )

Thermo Top
Evo 5+

4 / 2.5

5 / 2.6

5 / 2.6

ok. 0.1 7

ok. 0.21

ok. 0.21

35 / 26

46 / 26

46 / 26

Moc cieplna (kW)
Maksymalna/Częściowa
Zużycie paliwa (l) w czasie fazy
grzania 20 min. przy pełnej mocy
Pobór mocy (W)
Maksymalny/Częściowy
1 ) Z inteligentnym sterowaniem pracy ogrzewania
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ThermoCall:
Mobilne sterowanie ogrzewaniem
Włącz ogrzewanie kiedy chcesz, skądkolwiek chcesz.
Dzięki aplikacji ThermoCall jesteś w pełni niezależny.

ThermoCall
Komfortowe sterowanie dzięki mnogości funkcji umożliwia indywidualne
zarządzanie pracą systemu ogrzewania postojowego:
- Programowanie na 7 dni w przód
- Wybór trybu grzania: ogrzewanie, wentylacja lub tryb automatyczny
- Alarm pogodowy
- Wyświetlanie stanu konta karty SIM*
- Możliwość sterowania systemami grzewczymi w kilku pojazdach
- Wyszukiwarka najbliższego serwisu ogrzewań Webasto

Moduł sterujący Thermocall zapewnia połączenie
smartfona z systemem ogrzewania postojowego na bazie
poleceń otrzymywanych i wysyłanych w oparciu o
wiadomość SMS.

Wersja demonstracyjna Thermo Call

Wersja testowa ThermoCall jest dostępna bezpłatnie w poniższych sklepach:

- Apple Store
- Amazon App Store
- Google Play
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* Aby korzystać z opcji ThermoCall należy posiadać aktywną kartę SIM. Koszty SMS zależne od taryfy operatora.

Sterowania:
Łatwe i wygodne w obsłudze
Sterowanie systemem ogrzewania postojowego Webasto
możliwe jest poprzez:
Pilot Telestart T91 to najmniejsze sterowanie
ogrzewaniem postojowym. Funkcja komunikatów
zwrotnych sygnalizuje, że ogrzewanie postojowe
zostało uaktywnione lub wyłączone.
Zasięg do 1 000 metrów.

Pilot Telestart T1 00HTM to inteligentny
system zdalnego sterowania. Oblicza i sprawdza
moment włączenia urządzenia grzewczego
zależnie od aktualnej temperatury otoczenia.
Należy ustawić tylko wymagany czas odjazdu.
Dodatkową zaletą jest możliwość włączenia
wentylacji na postoju w upalne dni oraz
wyświetlacz informujący o statusie pracy
ogrzewania i aktualnej temperaturze w
samochodzie.
Zasięg do 1 000 metrów.

Zegar preselekcyjny Multicontrol
umożliwia wygodną i intuicyjną obsługę Możliwe
jest zaprogramowanie trzech czasów załączenia
ogrzewania w ciągu dnia. Poza nastawionymi
czasami ogrzewanie można włączyć przyciskiem
startu natychmiastowego.

Webasto oferuje piloty zdalnego sterowania o największym
zasięgu w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.
Potwierdziły to testy przeprowadzone przez instytut
badawczy TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Austria.
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To prosta droga do
Twojego własnego ogrzewania postojowego.
Nasi autoryzowani instalatorzy Webasto

Certyfikowani instalatorzy Webasto są specjalnie przeszkoleni do montażu
ogrzewań postojowych Webasto. Oprócz doradztwa technicznego zapewnią
usługę montażu najwyższej klasy.

Znajdź najbliższego instalatora online

Przejdź na stronę www.webasto.com/pl/dealerlocator/ i znajdź najbliższego
instalatora ogrzewań postojowych Webasto, który doradzi Ci właściwe
rozwiązanie.
Pozostaje już tylko umówić termin instalacji i cieszyć się komfortem oraz
wygodą użytkowania ogrzewania postojowego w Twoim samochodzie.
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Webasto życzy Ci przyjemnej jazdy!

Webasto Petemar Sp. z o.o.
Warszawska 205/21 9
05-092 Łomianki
webasto.petemar@webasto.com

webasto.com

