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     Gilching centrála    

       Webasto pobočky
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Od svojho založenia v roku 1901 skupina Webasto naďalej 

stanovuje nové technologické štandardy v oblasti 

originálneho príslušenstva a náhradných dielov. Dnes sme 

jedným zo 100 najväčších dodávateľov v automobilovom 

priemysle na svete. Vyvíjame a vyrábame strešné systémy pre 

prvovýrobu,  ako aj vykurovacie, chladiace a vetracie systémy. 

Naše výrobky pomáhajú poskytovať lepšiu atmosféru na 

cestách, viac pohodlia a bezpečnosti, ako aj vyššiu účinnosť 

pre osobné, úžitkové, špeciálne a obytné automobily a lode. 

Vynikajúca sieť výrobných fabrík a predajcov zaručuje vysokú 

kvalitu produktov a služieb po celom svete.

Cool Top Trail 20/24/34 
Strešná klimizačná jednotka

PPre ideálnu klímu vo Vašom RV

Pre ideálnu klímu vo Vašom RV. 

Klimatizačné zariadenia Cool Top Trail sú vhodné na použitie v zaparkovaných 

obytných automobiloch a karavanoch do dĺžky 10 m. Vďaka veľkoryso 

dimenzovaným výmenníkom tepla majú vysokú účinnosť a vysoký výkon. Ich 

spoľahlivosť a vysoká chladiaca kapacita sa už preukázali vo veľmi horúcich 

austrálskych letách s vonkajšou teplotou do 50 ° C. Jednotky sú štandardne 

vybavené funkciou tepelného čerpadla, ktorá je tiež veľmi výkonná a pracuje 

pri nízkych vonkajších teplotách až -5 ° C.

Vysoký výkon s nízkou hlučnosťou.

Veľmi nízka hladina hluku vám umožní odpočívať a relaxovať vo vnútri vozidla 

a nerušiť susedov v kempe. Použitie vysokokvalitných komponentov zaručuje 

dlhú životnosť s minimálnymi nákladmi na údržbu. Teleso jednotky vyrobené 

z polypropylénu stabilizovaného proti UV žiareniu je robustné, ale stále ľahké. 

Jednotky môžu byť ovládané pomocou ľahko ovládateľného diaľkového 

ovládania, ktoré umožňuje užívateľovi prístup ku všetkým funkciám 

klimatizácie z pohodlia jedálenského priestoru, sedadla alebo postele. Okrem 

chladenia a ohrievania jednotky obsahujú rôzne ďalšie funkcie, ako je 

napríklad odvlhčovanie, časovač a funkcia spánku.

Našli ste si perfektné miesto na noc alebo niekoľko nasledujúcich dní. 

Teraz je čas na odpočinok. Keď je vonku skutočne horúco, je skvelé mať 

klimatizované útočisko, kde sa môžete ochladiť. Je dobré vedieť, že váš 

domov na kolesách Vás vždy čaká s ideálnou pohodlnou teplotou!



Technická špecifikácia

Cool Top Trail 34

Chladiaci výkon (W) 3,400

Vykurovací výkon (W) 3,000

Menovité  napätie / frekvencia (V) / (Hz) 230~ / 50

Menovitý prúd (režim chladenia) (A) 5.8

Menovitý prúd (režim vykurovania) (A) 5.4

Rozsah prevádzkových teplôt (° C) -5 až 50 

Hrúbka strechy (mm)  25 až 85

Výrez strechy (mm) 400 x 400 (360 x 360 s voliteľným  
adaptérom)

Rozmery vonkajšej jednotky (mm) 1,122 x 850 x 223

Rozmery vnútornej jednotky (mm) 575 x 515 x 49

Celková hmotnosť (kg) 48

Technická špecifikácia

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24

Chladiaci výkon (W) 2,000 2,400

Vykurovací výkon (W) 2,000 2,400

Menovité  napätie / frekvencia (V) / (Hz) 230~ / 50 230~ / 50

Menovitý prúd (režim chladenia) (A) 3.0 4.2

Menovitý prúd (režim vykurovania) (A) 2.6 3.8

Rozsah prevádzkových teplôt (° C) -5 až 50 -5 až 50 

Hrúbka strechy (mm)  25 až 85  25 až 85

Výrez strechy (mm) 400 x 400 (360 x 
360 s voliteľným  

adaptérom)

400 x 400 (360 x 
360 s voliteľným  

adaptérom)

Rozmery vonkajšej jednotky (mm) 1,002 x 566 x 215 1,002 x 566 x 215

Rozmery vnútornej jednotky (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43

Celková hmotnosť (kg) 30.8 31.8

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34

Výhody Cool Top Trail 20/24
�� Výkonné jednotky s vysokým chladiacim a vykurovacím výkonom
�� Robustné, ľahké a tiché
�� Veľký rozsah prevádzky už od -5 až do 50 °C
�� Nízky profil a kompaktný dizajn
�� Jednoduchá montáž
�� Vhodné pre zaparkované obytné vozidlá a 

karavany s dĺžkou do 8 m

Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 20 / 24 Cool Top Trail 34

Výhody Cool Top Trail 34
�� Výkonná strešná klimatizačná jednotka s najvyšším 

chladiacim a vykurovacím výkonom v rade
�� Robustné, ľahké a tiché
�� Veľký rozsah prevádzky už od -5 až do 50 °C
�� Nízky profil a kompaktný dizajn
�� Jednoduchá montáž
�� Vhodné pre zaparkované obytné vozidlá a 

karavany s dĺžkou nad 8 m


