
Webasto Thermo Top Pro 120 / 150 
Потужні автономні рідинні опалювачі для транспорту

Рідинні опалювачі Thermo Top Pro 120 та Thermo Top Pro 150 є новим 
поколінням високоефективних рідинних опалювачів в категорії потужності 
12 та 15 кВт. Кожен з потужних опалювачів доступний в версіях 12В та 
24В та ідеально підходить для використання в техніці спеціального 
призначення, вантажних автомобілях, мікроавтобусах, будівельних 
машинах та сільськогосподарській техниці.
Опалювачі оснащені інноваційною концепцією пальника та 
інтелектуальною системою діагностики та захисту. Датчики відстежують 
темепартуру відпрацьованих газів та охолоджуючої рідини та постійно 
передають іх значення до блоку керування. Однією з нових функцій 
опалювачів даного діапазону потужностей є автоматична висотна кореція, 
що забезпечує повну потужність опалення до висоти 3500 метрів над 
рівнем моря. Також компактний розмір та легка вага дають можливість 
встановлення опалювача в транспортний засіб з обмеженим простором 
для монтажу. 
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Автономні опалювачі потужністю 12-15 кВт 
Придатний для використання в транспортних 
засобах що призначені для перевезення 
небезпечних вантажів 
Блок керування та всі під'єднання з однієї 
сторони 
Автоматична висотна корекція до 3500 м над 
рівнем моря
Більше захистних та діагностичних функцій 
Нова потужна рідинна помпа U4850 для 
охоплення всіх складних застосувань Низькій 
рівень шкідливих викидів 
Дизельне пальне (включаючи відновлювальні 
сорта пального, такі як HVO та GtL)
Німецька якість
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Технічна специфікація

Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150

12 15 

Споживання пального, кг/год 1.37 1.45

Номінальна напруга живлення, В 12 / 24

Споживання енергії без врахування рідиної помпи U4850, Вт 80 100

Тип пального

Діапазон робочих температур, оС

Габаритні розміри L x W X H, мм

Дизельне DIN EN 590, мазут (EL) DIN 51603,B30 DIN E 14212, HVO / GtL DIN EN 15940  

-40 до +80

470 x 200 x 200

Вага, кг 11

Рідинна помпа U4850

Об'єм прокачуваної рідини при опорі 0.56 бар, л/год 1,500 

Вага, кг 0.66

Габаритні розмірі, мм 117.8 x  Ø 80

Вантажівки Автобуси Військова
техніка

Будівельна та 
сільськогосподарська 

техніка

Спеціальний 
транспорт

Комерційний 
транспорт

Рейковий
транспорт

Теплова потужність, кВт

Параметри

Елементи керування
� Кнопка
Ввімкнення/вимкнення, індикація роботи 
опалювача 

�  Таймер MultiControl HD
Регулювання температури, 3 програми для кожного 
дня тижня (в цілому до 21 програми), індикатор стану 
роботи, таймеру та помилок

www.webasto.ua

Таймер UniControl NEW

Автоматичне розпізнавання підключеного 
опалювача, зміцнена конструкція, функціонал 
таймеру MultiControl HD
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ТОВ «Термо Проджектс Україна» 
тел.: (044) 503-31-76
м. Бровари, Бульвар Незалежності, 20
07400
Україна




