
Webasto Air Top 2000 STC / Evo 40 (55)
Автономні повітряні опалювачі

 Підтримання оптимальної температури всередені
транспортного засобу, коли двигун вимкнений і коли
працює

 Економність (опалювач 2 кВт за 20 год. безперервної
роботи споживає менше ніж 4 л пального)

 Потужність до 11 кВт (2 опалювачі однієї модифікації
AT Evo 40 або AT Evo 55 можуть бути об'єднані в
єдину систему з одним елементом керування)

 Компактний дизайн
 Низький рівень шуму

Автономний повітряний опалювач Webasto Air Top 
призначений для обігріву відсіків екіпажу та десанту, а також 
для обігріву вантажних відсіків, без запуску двигуна. Опалювач 
має власну систему паливопостачання - з баку транспортного 
засобу або додаткового бачка для пального. Забір повітря для 
горіння і виведення вихлопних газів проводиться ззовні. 
Використання найсучасніших технологій, висока якість 
складання і наявність декількох систем контролю забезпечують 
максимальну надійність і повну безпеку роботи опалювачів.

 Німецька якість



www.webasto.ua
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Елементи керування

Регулятор температури

Технічні характеристики

Опалювач 

Пальне

Теплова потужність (кВт) Діапазон регулювання
/Турбо режим
Діапазон регулювання
/Турбо режим

Діапазон регулювання
/Турбо режим

Діапазон регулювання
/Турбо режим

       

Витрати пального (л/год.)         

Номінальна напруга (В)  

Споживана потужність (Вт)    

Продуктивність вентилятора (м3/
од.), при опорі 0,5мБар   

Air Top Evo 40

Дизпаливо Бензин

1,5 - 3,5 /4,0* 1,7 - 3,5 /4,0*

0,18 - 0,43 / 0,49 0,25 - 0,51 / 0,58

12 / 24 12

15 - 40 /55

макс. 132 /140   

Air Top Evo 55

Дизпаливо Бензин

1,5 - 5,0 /5,5** 1,7 - 5,0 / 5,5**

0,18 - 0,61 /0,67 0,25 - 0,73 /0,80

12 /24 12

15 - 95 /130

макс. 200 /220

Діапазон робочих температур (°C) від -40 до +40

Габаритні розміри (мм) Д х Ш х В 423 x 148 x 162

Вага (кг) 5,9

Air Top 2000 STC 

Дизпаливо Бензин

0,9 - 2,0

0,12 - 0,24 0,14 - 0,27

12/24 12

14 - 29

93

311 x 120 x 121

2,6

* Досягнення максимальної потужності можливо (макс. 6 год.)
** Досягнення максимальної потужності можливо (макс. 30 хв.)

Таймер UniControl

Таймер MultiControl HD

Регулювання температури, 3 програми для 
кожного дня тижня (в цілому до 21 програми), 
відображення стану роботи, таймеру та 
помилок

Просте керування, бюджетна версія

NEW

Автоматичне розпізнавання підключеного 
опалювача, зміцнена конструкція, функціонал 
таймеру MultiControl HD
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ТОВ «Термо Проджектс Україна»  
тел./факс (044) 503-31-76
Київська обл., м.Бровари, 
Б-р. Незалежності, 20 
07400
Україна




