
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermo Pro 90 
Kraftfull nyutvecklad vattenvärmare designad för fordonsindustrins skärpta 
kravspecifikation 
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 Steglös effektreglering för effektiv och 
ekonomisk uppvärmning av motor och kupé  

 Utvecklat med ”Know-how” från serie-
leveranser till den tunga fordonsindustrin 

 Avancerat elektroniskt övervakning som bl a 
kompenserar för användning på höga höjder 

 Samma inbyggnadsmått som föregångaren 
förenklar övergång till framtidens värmare 

 Full W-bus kompabilitet 
 Godkänd för installation i ADR-fordon 

Trots slående yttre likheter är Thermo Pro 90 en 
helt nyutvecklad vattenvärmare som tagits fram 
för att möta de kraftfullt skärpta kraven den 
tunga fordonsindustrin numera ställer. 
Bland nyheterna kan nämnas en i stort sett för-
dubblad teknisk livslängd, mycket avancerad 
övervakning av förbränningen som bland annat 
automatiskt kompenserar för drift på höjder upp 
till 3500 meter, avancerad kraftfull vattenpump. 
 
Liksom föregångarna är Thermo Pro 90 i första 
hand avsedd för lastvagnar, entreprenad- och 
skogsmaskiner, mindre bussar etc. 
 
Originalmonteras redan av ledande 
lastvagnstillverkare.  



 

 

 

  

 Thermo Pro 90 

Effekt (kW) 1,8 – 9,1 

Bränsle Diesel & RME/PME enligt EN 14214 

Bränsleförbrukning (l/h) 1,1 (Full effekt) 

Nominell spänning (V) 12 alt. 24  

Strömförbrukning (W) max 109 

Mått LxBxH (mm) 355 x 131 x 232 

Vikt inkl doserpump (kg) 4,9  

  

Artikel nr:  Benämning:_______________________________________________________ 
W 902 307 5C Thermo Pro 90 / 12V, diesel  
W 902 307 6C Thermo Pro 90 / 24V, diesel 
W 902 462 1A Universell monteringssats 24V 
W 903 002 5A MultiControl HD 12-24V 
W 903 002 5A SmartControl 12-24V 
W 500 400  GSM-start TC4 Advanced 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 

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 

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 


