
 
 
 
 
 
 
 
 

eThermo Top Eco 
Snabb, effektiv och elektrisk  
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 Kompakt och kraftfull 
 Avisar framrutan snabbt  
 Motorn förvärms effektivt 
 En värmare för både motor och kupé, ingen 

extra kupefläkt i fotutrymmet 
 Underhållsladdning av batteriet vid drift 

 

eThermo Top Eco är en mycket kraftfull och 
elektrisk liten vattenvärmare. Du kan välja mellan 
två olika versioner (2kW och 3kW) beroende på 
säkringen i husets eluttag.  

Den här nya, innovativa värmaren värmer upp 
motorn och kupén och skapar den goda komfort du 
kan förvänta dig av en produkt från Webasto. 

För en snabb och enkel montering så väljer man till 
en av våra fordonspecifika monteringssatser, 
alternativt den universella. 

eThermo Top Eco kan enkelt styras med en vanlig 
timer ansluten i vägguttaget. Men man kan även 
använda Webastos vanliga startutrustningar 
inklusive telefonstarten med app för smartphones. 



 

 

 

 

  

 eThermo Top Eco 20 eThermo Top Eco Eco 30 

Typ  Vattenvärmare (eldriven) Vattenvärmare (eldriven) 

Driftspänning (VAC, 50hz) 220-230  220-230 

Utgående spänning (VDC) 12-14 12-14 

Säkringsskydd i bostaden (A) ≥10 ≥ 16 

Värmekapacitet (kW) 2 3 

Drifttid (h]) max 2  max 2 

Mått Längd × bredd × höjd (mm) 186 × 90 × 133 186 × 90 × 133 

Vikt (kg) 1.2 1.2 

Underhållsladdning (W) 
25 (beroende på 

omgivningsförhållanden och termisk 
last)  

25 (beroende på 
omgivningsförhållanden och termisk 

last) 
  

Artikel nr:  Benämning:     
 

W 133 000 2A  eThermo Top Eco 20 
W 133 000 3A  eThermo Top Eco 30     
     

W 133 000 1A  Monteringssats universal*   
W 133 000 5A  AC/ACC-kit universal 

*Fordonspecifika monteringssatser, se www.autokatalogen.se 
 

W 902 978 3A  MultiControl CAR 
W 131 463 5A  Fjärrstart T91     
W 500 400  GSM-TC4 Advanced     
W 903 534 4A  ThermoConnect 

CX 1756400  Utomhus timer    
CX 1762625  Anslutningskabel 2,5m (se www.autokatalogen.se för fler längder) 
CX 1753908  Reläkontakt (vid användning av Webastos övriga startutrustningar)  
 

GSM-start  

Ring, SMSa eller använd en App för 
att styra värmaren. 
Detta startsystem ger dig total 
flexibilitet att alltid komma till ett 
uppvärmt fordon.  

MultiControl CAR 
Nyutvecklat tidur i modern design. 
Försedd med en mängd finesser 
som gör det enkelt att hantera 
värmaren 
 

Anslutningskabel 
Finns i längder från 2,5m upp till 
15m  
 

Utomhus timer 
Timer för anslutning direkt till 
vägguttaget för enkel styrning av  
värmaren 
 

Fjärrstart T91 

Styr värmaren med en enkel On/Off-
funktion. 
Du får en kvittens när värmaren 
startat. Räckvidd 
upp till 1000 meter från bilen. 


