
Webasto Cool Top Trail 20/24/34
Надахова система кондиціювання

Для ідеального клімату в вашому кемпері 

Кондиціонери Cool Top Trail спеціально розроблені для 

використання в будинках на колесах і кемперах довжиною 

до 10 м. Завдяки унікальним розмірам, теплообмінники  

мають високу ефективність та продуктивність.

Ці кондиціонери вже зарекомендували себе в умовах дуже 

спекотного австралійського літа, з температурами до +50°C. 

Кондиціонери також оснащені функцією опалення, яка  

працює при температурах до -5°C.

Висока холодопродуктивність та низький рівень шуму  

дозволяє відпочивати, насолоджуватись комфортом, не 

заважаючи вашим сусідам в кемпінгу. Високоякісні 

компоненти забезпечують тривалий термін служби з 

мінімальними витратами на обслуговування.
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Найнижчий кондиціонер серед аналогів 
Висока потужність кондиціювання та опалення 
Надійний, легкий, компактний дизайн 
Низький рівень шуму
Працює при температурі від -5 до +50 ° C 
Простий монтаж в отвір для люку 400х400 мм 
(360х360мм опційно)

Корпус виготовлений з UV стабілізованого поліпропілену, що 

робить його надійним та легким. Зручний пульт дистанційного 

керування дозволяє легко користуватись всіма функціями 

кондиціонера. Окрім кондиціювання та опалення, пристрій 

має різні додаткові функції, такі як осушення, таймер і функція 

сну.

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34 Пульт дистанційного
керування
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ТОВ «Термо Проджектс Україна» 
тел.: (044) 503-31-76
м. Бровари, Бульвар Незалежності, 20 
07400
Україна webasto.ua
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Технічні характеристики

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24 Cool Top Trail 34

Холодопродуктивність, (Вт) 2,000 2,400 3,400

Теплова потужність (Вт) 2,000 2,400 3,000

Номінальна напруга / частота (В) / (Гц) 230~ / 50

Номінальний струм (режим кондиціювання) 3 4.2 5.8

Номінальний струм (режим опалення) 2.6 3.8 5.4

Діапазон робочих температур (°C) від -5 до +50 

Товщина даху (мм) 25 – 85 25 – 70

Розміри отвору в даху (мм) 400 x 400 (360 x 360 з опційною рамкою)

Розміри зовнішнього блоку (мм) 1,002 x 566 x 215 1,122 x 850 x 223

Розміри внутрішнього блоку (мм) 557 x 536 x 43 575 x 515 x 49

Вага (кг) 30.8 31.8 48

Хладогент R407c

Максимальний струм 3.5 4.5 7.4




