
Zestaw zdalnego sterowania Telestart T99 WEBASTO

 

Nr. produktu: 9039217A

Cena
Netto: 1 463,41 zł
Brutto: 1 800,00 zł

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU

Zestaw zdalnego sterowania Telestart T99 do wodnych ogrzewań postojowych WEBASTO.

Na kompletny zestaw składają się:
- Odbiornik T99
- Antena przyklejana do szyby
- Wiązka elektryczna
- Uchwyt mocujący odbiornik T99
- 1 pilot z baterią

Telestart  T99 to  nowy  pilot  zdalnego  sterowania  klasy  podstawowej  do  wszystkich  typów  wodnych  ogrzewań
Webasto i ich podwersji. Nadajnik ręczny łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje w eleganckiej, kompaktowej
i przenośnej obudowie. Wykonany jest z wysokiej jakości plastiku samochodowego i chromowanego metalu.
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Wszystkie  dostępne  obecnie  wodne  agregaty  grzewcze  Webasto  można  wygodnie  obsługiwać  bezprzewodowo z
zasięgu  do  1.000  m.  Domyślnie  czas  pracy  ogrzewania  ustawiony  jest  na  30  minut,  ale  jednym  naciśnięciem
przycisku  można  go  indywidualnie  regulować  w zakresie  10  -  120  minut.  Dodatkowo można  włączyć  ciągły  tryb
pracy, który jest zarezerwowany dla wersji
ogrzewań  przeznaczonych  do  kamperów.  W  gorące  letnie  dni  można  również  włączyć  funkcję  wentylacji,  aby
wyrównać wysoką temperaturę powietrza wewnątrz pojazdu z temperaturą otoczenia na zewnątrz.

 

Wbudowana dioda LED pilota Telestart T99 informuje użytkownika o aktualnym stanie:
- światło czerwone, ciągłe: wybrany tryb ogrzewania
- światło czerwone, migające: ogrzewanie jest włączone
- światło zielone, ciągłe: wybrany tryb wentylacji
- światło zielone, migające: wentylacja jest włączona

 

Kluczowe korzyści Telestart T99:
Nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo
Zasięg do 1.000 metrów
Wybór czasu grzania na odległość
Przełączanie między trybami ogrzewania i wentylacji
Wielokolorowa dioda LED do wskazywania stanu
Jeden pilot zdalnego sterowania dla różnych typów pojazdów
Możliwość zastosowania do czterech pilotów na jeden pojazd
Obsługuje wszystkie aktualne klasy i wersje wodnych agregatów grzewczych Webasto.

 

Obsługiwane agregaty Webasto:
Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
Thermo Pro 90
Thermo Top Pro 120/150
Dual Top Evo

 

Instrukcja pilota T99 Webasto (Pdf)
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