Air Top luchtverwarmers
Nieuwe generatie luchtverwarmers voor de marine markt

U wilt een aangenaam warm interieur in uw boot? Dan is een
Webasto Air Top luchtverwarmer een betrouwbare keuze. De

 Ideaal

nieuwste generatie Air Tops zijn op diverse fronten sterk verbeterd:

 Beschikbaar

stiller, krachtiger, veiliger en comfortabeler.

voor zeil- en motorboten tot 45 voet
als complete installatiekit: kan snel en

eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd
 Ontvochtigen

Webasto levert reeds vele jaren Air Tops aan gerenommeerde

 Stille

scheepswerven. Een bewijs voor jarenlange constante kwaliteit. Die

 Gering

kwaliteit is ook voor u beschikbaar! Een Air Top is namelijk ook

 Altijd

achteraf zeer eenvoudig in uw boot te installeren. Het principe is in

werking
brandstofverbruik

een comfortabel interieur dankzij de

electronische thermostaat

alle gevallen gelijk: met behulp van de krachtige ventilator wordt de

 Voordelig

warmte via luchtslangen en uitstroomopeningen perfect verdeeld in

 Volledig

uw boot. Air Tops zijn beschikbaar in diverse vermogens. Er is dus

 Compact,

altijd een oplossing die bij uw boot en vaargebied past!

van de hutten

in aanschaf en onderhoud

gemariniseerd
ruimtebesparend ontwerp

Voorbeeld van een luchtverwarmingsinstallatie
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Luchtverwarmingsapparaat
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Luchttoevoer van buiten

C

Uitblaasroosters voor de distributie van warme lucht
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Verbrandingsluchtaanzuiging
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RVS uitlaat
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Bedieningspaneel
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Technische specificaties:
Model

Air Top 2000 ST / STC**

Verwarmingscapaciteit
Brandstof/Brandstofverbruik

Air Top Evo 55

1.5-3.5 (4.0*) kW

1.5-5.0 (5.5*) kW

Diesel, 0.12-0.24 l/u

Diesel, 0.18-0.43 (0.49) l/u

Diesel, 0.18-0.61 (0.67) l/u

Voltage
Opgenomen vermogen
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)

Air Top Evo 40

0.9-2.0 kW

12 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

14 – 29 W

15 – 40 (55) W

15 – 95 (130) W

2.6 kg

5.9 kg

5.9 kg

311 x 120 x 121 mm

423 x 148 x 162 mm

423 x 148 x 162 mm

60 mm

90 mm

90 mm

Slangaansluiting

*De boost modus kan maximaal 6 uur (Air Top Evo 40) of 30 minuten (Air Top Evo 55) aaneengesloten gebruikt worden.
** Leverbaar vanaf april 2015

Evo MC 4 bedieningspaneel

ECO-stand: Deze stand gebruikt 70% van het
maximale vermogen: u spaart uw accucapaciteit
	
Power-stand: voor +10 % extra verwarmings
vermogen gedurende een beperkte tijd
5,500 W)

MultiControl

MultiControl beschikt over dezelfde functies als het
MC 4 bedieningspaneel en tevens over een timer
waarmee per dag drie verschillende start- en stoptijden
geprogrammeerd kunnen worden. De MultiControl kan
met behulp van de Unibox interface ook op oudere
generaties Air Top worden aangesloten (inclusief Air Top
2000 ST).

ThermoCall

Bedien uw verwarmingsapparaat met
behulp van uw smartphone, altijd en overal.

		
Ventilatie-stand: voor frisse lucht in uw vaartuig

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Postbus 41
8260 AA Kampen
info.nl@webasto.com
www.webasto-marine.nl
www.webasto-marine.be

Gebruik de dealerlocator op onze
website om de dichtstbijzijnde
Webasto dealer te vinden.
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