
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermo Pro 50 Eco 
Extremt kompakt vattenvärmare för mindre skogs- & entreprenadmaskiner 
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 Modernast möjliga teknologi, bl a med auto-
matisk kompensation för höghöjds insats 

 Extremt kompakt design ger möjliget till 
installation även i de minsta maskinerna 

 Brännar- och vattenpumpsmotor av EC-typ 
(borstlösa) för längsta möjliga livslängd 

 Full W-buss kompabilitet 
 Anpassad för användning i ADR-fordon 

Nyutvecklad extremt kompakt dieseldriven 
vattenvärmare fylld med finesser och innovativa 
tekniska lösningar. 
Nya Thermo Pro 50 Eco har en avancerad 
elektronik som bl a övervakar förbränningen för 
att automatiskt kompensera för drift på höjder 
upp till 3500 meter, en PWM-kontrollerad 
brännarmotor av EC-typ (borstlös), en kraftfull 
vattenpump med samma motorteknologi. 
Trots de små yttermåtten är det en kraftfull 
värmare som klarar uppvärmning av såväl motor 
som kupé på större maskiner än man kan tro. 

Levereras som ”Basic-kit” och ska därför alltid 
kompletteras med avsedd monteringssats. 



 

 

 

  

 Thermo Pro 50 Eco 

Effekt (kW) 2,5 – 5 

Bränsle Diesel 

Bränsleförbrukning (l/H) 0,65 l/h (Full effekt) 

Nominell spänning (V) 24  

Strömförbrukning (W) max 46  

Mått LxBxH (mm) 218 x 91 x 147 

Vikt inkl doserpump (kg) 2,3 
  

Artikel nr:  Benämning:_______________________________________________________ 
W 902 655 3C Thermo Pro 50 / 24V, Basic-kit 
W 902 672 2A Universal monteringssats 
W 903 002 5A MultiControl HD 12-24V 
W 903 002 6A SmartControl 12-24V 
W 500 400  GSM startutrustning 
W 939 936  Fläktstyrningsmodul 

SmartControl  
Startutrustning med samma 
teknologi som MultiControl HD 
men utan tidursfunktionen. 
Används vid installationer där 
tidursförskjuten start inte är 
tillåten, t ex ADR-fordon. 
 
Art: W 903 002 6A – 12/24V 

GSM-start TC4 Advanced 
Ring, SMSa eller använd en App för 
att styra värmaren. 
Detta startsystem ger dig total 
flexibilitet att alltid komma till ett 
uppvärmt fordon. Levereras med 
förladdat kontantkort. 
 
Art: W 500 400 – 12/24V 

MultiControl HD 
Nyutvecklat tidur med enkelt och 
självinstruerande logik. 
Möjlighet att förprogrammera en 
starttid på upp till 7-dygn. 
 
Art: W 903 002 5A – 12/24V 


