
Soluția multifuncțională, accesibilă și eficientă de încălzire.

Încălzitorul poate fi comutat de la recircularea aerului din interiorul 

vehiculului, la funcţionarea cu aer proaspăt. Aerul este încălzit rapid 

și silențios până la temperatura dorită.

Air Top 2000 ST
Încălzitor pe aer pentru cabina camionului și pentru compartimentul de marfă

�� Capacitate de 2 kW pentru încălzirea rapidă în mod 
egal a cabinei șoferului și a compartimentului de marfă
�� Preț accesibil și costuri operaționale reduse
�� Instalare rapidă și ușoară datorită pachetului complet 
de accesorii livrat
�� Potrivit și pentru autovehicule de transport produse 
periculoase (ADR)
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Webasto România Trading SRL 
Str. Horia, Cloşca şi Crişan, Nr. 61-63 
075100 Otopeni, Ilfov

Tel: (+4) 021 203 27 51 
Fax: (+4) 021 203 27 92 
E-mail: office@webasto.ro

Unităţi de control:
�� Buton de comandă cu setarea temperaturii dorite.

Varianta pentru vehicule militare: 

Varianta diesel de încălzire este disponibilă și pentru destinații 

militare speciale. Carcasa de protecţie metalică îndeplineşte normele 

actuale ale Def Standard 59 - 41 şi MIL 461 F. Aceasta conţine o 

unitate de control integrată şi este aprobată pentru diferite tipuri de 

combustibili militari.

��  Ceas digital programabil 1531. 

Setare temperatură, 3 timpi de pornire diferiți  

pe zi și posibilitate setare alarmă

Specificații tehnice

Air Top 2000 ST

Diesel
Benzină

Aprobare de tip ECE
ECE R122 (încălzitor) E1 00 0216

ECE R10 (EMC) E1 03 6196

Aprobare de tip EG
(încălzitor) e1*2001/56*2006/119*0022*06

(EMC) e1*72/245*2009/19*1085*

Putere de încălzire (kW) Domeniu de lucru 0.9 - 2.0

Consum de combustibil (kg/h) Domeniu de lucru 0.12 - 0.24 0.14 - 0.27

Tensiune nominală (V) 12/24 12

Putere electrică consumată (W) Domeniu de lucru 14 - 29

Debit aer cald (m³/h) Aprox. 0.5 mbar 93

Combustibili

Diesel EN 590

Biodiesel PME DIN EN 14214

Ulei de încălzire EL

Benzină EN 228

Temperatura de lucru (°C) -40 până la +40

Dimensiuni L x l x Î (mm) 311 x 120 x 121

Greutate (kg) 2.6

Camion Autobuz Utilaj Vehicul specialMicrobuz / Furgonetă Vehicul feroviar Vehicul militar


