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Onjuiste installatie of reparatie van Webasto verwarmings- en koelsystemen kan resulteren in brand of in het 
uitstromen van dodelijke koolmonoxyde, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. 

Voor het inbouwen en repareren van Webasto verwarmings- en koelsystemen hebt u een Webasto 
cursus, technische documentatie, speciaal gereedschap en een speciale uitrusting nodig. 

Uitsluitend originele onderdelen van Webasto gebruiken. Zie ook Webasto toebehorencatalogus lucht en ver-
warmingsapparaten.

Probeer NOOIT een Webasto verwarmings- of koelsysteem in te bouwen of te repareren, als u de 
Webasto cursus niet met succes hebt beëindigd en hierbij het benodigde know-how hebt verkregen, en als de 
voor een vakkundige inbouw en reparatie vereiste technische documentatie, werktuigen en 
uitrusting niet ter beschikking staan. 

Volg ALTIJD de Webasto installatie- en reparatie-instructies op en neem alle WAARSCHUWINGEN in acht. 

Webasto is niet aansprakelijk voor problemen en schade veroorzaakt door het systeem die het gevolg zijn van 
ongeschoold personeel. 
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lgende instructies in acht: de voorschriften ter preventie 
n de instructies voor werkplaats- en bedrijfsveiligheid. 

ale wettelijke voorschriften in acht! U 
en welke voorschriften gelden voor het 
ed van het vaartuig. Neem deze 
 acht! 
dig de wettige vergunning aan! 

schuwingen in acht! 

che voorschriften aan! 

iet deskundig of zonder originele reserveonderdelen 
orden uitgevoerd, leiden tot het vervallen van de 
d van Webasto. Dit heeft tot gevolg dat de 
 van het verwarmingsapparaat komt te vervallen. 

edieningselementen die door Webasto zijn 
ders ontstaan functiestoringen! 

encatalogus van Webasto voor toebehoren, inbouw- 
erdelen. 

eelden in deze documentatie zijn vrijblijvend. 
idsclaims kunnen niet worden gebaseerd op de 
bouwvoorbeelden. 

 WAARSCHUWING! 
tionering van de uitlaatgasafvoer de 
tgas in het luchtverwarmingssysteem of 

 WAARSCHUWING! 
ndingslucht aan verblijfruimten! 
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1 Veiligheidsinstructies 

1.1. Gebruikte symbolen 

Bijzonder gevaar van verwondingen of dodelijke 
ongevallen 

Wettelijke voorschriften en technische 
documentatie 

Brand- en explosiegevaar 

Opmerking over een technische bijzonderheid 

Aanbeveling 

• Neem altijd de vo
van ongevallen e

• Neem de region
dient uit te zoek
toepassingsgebi
voorschriften in
Vraag indien no

• Neem alle waar

• Houd de technis

• Reparaties die n
van Webasto w
aansprakelijkhei
typevergunning

• Gebruik alleen b
vrijgegeven! An

• Zie de toebehor
en montageond

• De inbouwvoorb
Aansprakelijkhe
weergegeven in

Voorkom bij de posi
terugkeer van uitlaa
de verblijfruimten! 
Verstikkingsgevaar!

Onttrek nooit verbra
Verstikkingsgevaar! 
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Bij h
uitge

Geb
temp
luch
Bran

Verw
temp
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 WAARSCHUWING! 
et tanken moet het verwarmingsapparaat zijn 
schakeld! 

 WAARSCHUWING! 
ruik alleen brandbestendige brandstofslangen en 
eratuurbestendige warmte-isolerende 

tverwarmingsslangen! 
dgevaar! 

 WAARSCHUWING! 
armingslucht niet rechtstreeks op levende wezens of 
eratuurgevoelige onderdelen blazen! 
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eschreven in EU voor nieuwe pleziervaartuigen van 2,5 

 voor inbouw 
artuigen 94/25/EG 
scherming tegen ontbranding van omringende 

n 
bestendige brandstofslangen 
beveiliging voor kleine watervaartuigen 
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2 Algemeen 

Gebruik van verwarmingsapparaten 
Uitsluitend geschikt voor gebruik op schepen: 
• Voor het voorverwarmen en verwarmen van scheepscabines, 

vrachtruimten, verblijfruimten voor personen en matrozenverblijven 
• Op binnenwateren en op zee 
• Voor zeiljachten en motorschepen van ongeveer 8 tot 24 m lang

Niet geschikt voor: 
• continue verwarming van woonruimten, woonboten, enz.! 
• verwarmen resp. drogen van levende wezens 

Goedkeuringen 
Voor de Air Top verwarmingsapparaten bestaan typegoedkeuringen 
volgens de EG-richtlijnen 72/245/EWG (elektromagnetische 
verdraagzaamheid) en 2001/56/EG (verwarming) met de 
typegoedkeuringsnummers: 

Air Top 2000ST: 
• e1*72/245*2009/19*1085 (elektromagnetische verdraagzaamheid) 
• e1*2001/56*2006/119*0022 (verwarming) 
• E1 00 0216 (verwarming) 

Air Top Evo 3900/5500: 
• e1*72/245*2006/96*5529 (Air Top Evo 3900 / 5500) 
• E1 03 5529 (Air Top Evo 3900 / 5500) 

• e1*2001/56*2006/119*0255 (Air Top Evo 3900) 
• E1 00 0255 (Air Top Evo 3900) 
• e1*2001/56*2006/119*0256 (Air Top Evo 5500) 
• E1 00 0256 (Air Top Evo 5500) 

De bepalingen van richtlijn 2001/56/EG en ECE R-122 moeten bij het 
inbouwen in acht worden genomen. 

CE-keurmerk (voorg
tot 24 m lang). 

Relevante normen
– Richtlijn plezierva
– ISO 8845/46 - Be

brandbare gasse
– ISO 7840 - Brand
– ISO 9094 - Brand



Algemeen Scheepsverwarmingssystemen

112

2.1.

De lu
buite
verw
Bij d

Bran
bran

De s
vind

Het v
voor

Het 
buite

De re
in de

Het 
inge
auto
 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Werkingsprincipe 

chtverwarming in de bakskist zuigt via een ingebouwde ventilator de 
nlucht aan door de aanzuigopening. De in het verwarmingsapparaat 
armde lucht stroomt via warmeluchtslangen tot in het boeggedeelte. 
e uiteinden stroomt warme lucht de kajuit binnen. 

dstoftoevoer verloopt via een afzonderlijke doseerpomp uit de 
dstoftank van het schip. 

troomvoorziening (voor ventilator, elektronische componenten, enz.) 
t plaats via de scheepsaccu. 

erbrandingscircuit is gescheiden van het verwarmingscircuit. Dit zorgt 
 zelfstandige aanzuiging van verbrandingslucht. 

uitlaatgas stroomt via het uitlaatgaskanaal met geluiddemper naar 
n. 

geling van de binnentemperatuur verloopt via een temperatuurvoeler 
 kajuit en het bedieningselement. 

verwarmingsapparaat vergelijkt continu de actuele waarden met de 
stelde waarden en past het benodigde verwarmingsvermogen 
matisch aan. 
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7. Uitlaatgaskanaal; 

8. Temperatuurvoeler;

9. Bedieningselement 
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Afb. 1: Voorbeeld zeiljacht 

1. Luchtverwarming; 

2. Warmeluchtaanzuiging; 

3. Warmeluchtslangen; 

4. Uitstroommonden;

5. Doseerpomp; 

6. Brandstoftank; 
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3.1.

Verw
pers

•

•

•

•

•

•

apparaat kan oververhit 

tot alle onderdelen en zorg 
! 

are materialen! 

ende schilden!

 van brandbare of 
orwerpen zoals zeil, fender, 
en, brandstofreservoirs, enz.

f techn. ruimte (t.h.v. spiegel): 
ilatie 
derdelen uitsluiten 
mingsinrichting tegen 
rwarmingssysteem bouwen! 
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Inbouw van het verwarmingsapparaat 

Keuze van inbouwplaats

 WAARSCHUWING! 
armingsapparaat en uitlaatleiding niet in de verblijfruimte voor 

onen inbouwen! (Verstikkingsgevaar bij ondeskundige aanleg) 

Monteer het verwarmingsapparaat op een droge plaats; beschermd 
tegen het indringen van zeewater, overmatige trillingen, hitte en 
motoruitlaatgassen evenals vervuiling door brandstof of olie (eis uit 
2001/56/EG). 

Voer de inbouw uit volgens de voorschriften/het boottype! Houd 
rekening met het volgende: alle aanbouwcomponenten, zoals 
maximaal toegestane uitlaatlengte, positie van huiddoorvoer, 
aanzuiging verbrandingslucht, elektrische kabelaspecten zoals 
kabellengte, verwijdering van brandstoftank, aanleg van 
warmeluchtleidingen, aanzuiging van ventilatielucht, enz. 

Houd rekening met het volgende: bij de maximale schuinligging van 
het schip mag geen zeewater door de uitlaatopening kunnen 
binnendringen. 

Het verwarmingsapparaat mag bij schuine ligging niet door bilgewater 
worden overspoeld. 

Zorg dat bewegende delen niet worden geblokkeerd (bijv. stuurwiel)! 

Voorkom bij de plaatsing van het verwarmingsapparaat dat personen 
gewond of voorwerpen beschadigd raken (eis uit 2001/56/EG). 

  

Brandgevaar: verwarmings
raken! 

• Houd voldoende afstand 
voor voldoende ventilatie

• Gebruik alleen onbrandb

• Plaats eventueel hittewer

• Geen inbouw in de buurt
temperatuurgevoelige vo
schoot, papier, gasleiding

• Bij de inbouw in bakskist o
o Alleen bij goede vent
o Contact met hete on
o Indien nodig bescher

aanraken rondom ve
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• Aanbevolen inbouwplaats: 
o In bakskist of techn. ruimte (t.h.v. spiegel), mits deze goed worden 

geventileerd. 
Indien nodig beschermingsinrichting tegen aanraken om het 
verwarmingssysteem bouwen, zodat zeil, fender, schoot, enz. niet 
in aanraking kunnen komen met hete onderdelen! 

o In de motorkamer van binnenboorddiesels. Voorwaarde: 
warmeluchtaanzuiging vanaf buiten, aanzuiging van 
verbrandingslucht vanaf buiten of uit de motorkamer, wanneer 
deze naar buiten toe goed geventileerd is. 

   

Afb. 2: Inbouw van verwarmingsapparaat in bakskist (1), techn. 
ruimte (t.h.v. spiegel) (2) of motorkamer (3) 
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3.2.

De in

Afb.

ingsluchtinlaat 
ingsluchtuitlaat 
en apparaat 

 of links) 

Ai
Ai

Ai
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Afmetingen van het verwarmingsapparaat 

bouwafmetingen en de benodigde ruimte voor onderhoud worden getoond op afbeelding 3.   

 3: Afmetingen van het verwarmingsapparaat 

1)   Verwarmingsluchtinlaat 
2)   Verwarmingsluchtuitlaat 
3)   Verbrandingsluchtinlaat 
4)   Uitlaatgasuitlaat 
5)   Brandstoftinlaat 

6)   Benodigde ruimte voor verwarm
7)   Benodigde ruimte voor verwarm
8)   Benodigde ruimte voor uitbouw
9)   Kabeluitlaat (naar keuze rechts

r Top Evo 3900 / 
r Top Evo 5500: 

r Top 2000 ST: 
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van verwarmingsapparaat 

evige bevestiging van het apparaat (trillingen, zeegang)!
e houder en de rubberen afdichting onder de 
bruiken.
ichting moet voorafgaand aan elke inbouw worden 

igen van de apparaatvoet moeten de moeren M6 met 
1 Nm) worden aangehaald.    

ntroleren dat de behuizing nergens tegen-
 niet, dan kan de warmeluchtventilator ge-

ng van Air Top met behulp van bevestigingshoek 

igging letten! 
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3.3. Plaatsbepaling van de apparaten 

De aangegeven horizontale en axiale hellingshoeken mogen niet worden 
overschreden.    

• Inbouwplaatsen: houd rekening met de mogelijke 
schuinligging van het schip!

• Aanbevolen inbouwplaats: gasuitlaat naar beneden; 
verwarmingsapparaat parallel aan lengteas van het schip.

• Geen inbouw overdwars in zeilschepen! 
Uitzondering: bij hoofdzakelijk gebruik van het verwarmingsapparaat 
op ligplaatsen of in motorjachten is de inbouw ook haaks ten opzichte 
van de lengteas mogelijk.   

3.4. Bevestiging 

• Zorg voor een st
• De meegeleverd

apparaatvoet ge
• De rubberen afd

vervangen.
• Voor het bevest

6 Nm (–0 Nm, +

Na het inbouwen co
aan ligt. Gebeurt dit
blokkeerd raken.

Afb. 4: Geschikte inbouwplaatsen voor 
luchtverwarmingsapparaten Air Top Diesel 

Afb. 5: Bij zeilboten het verwarmingsapparaat in de 
lengterichting inbouwen! 

0-90˚ 0-90˚ 0-90˚

Afb. 6: Bevestigi

Afb. 7: Op vrije l
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Advies: elastische bevestiging (trillingsontkoppeling, 
geluidsvermindering)! 

Schroef het verwarmingsapparaat met schroeven aan de 
fixeerinrichting vast. 

Advies bij bevestiging aan buitenhuid van GFK-boten: houten plaat op 
bevestigingsplaats van binnen uit oplamineren om doorboren van de 
buitenwand te voorkomen.    

 WAARSCHUWING! 
et boren in de buitenhuid van het schip ontstaat 
rinkingsgevaar! Boren onder de waterlijn kan het zinken 
het schip tot gevolg hebben! 
oot in het water: Controleer de boorplaats! Leg van te 
n hulpmiddelen klaar voor het afdichten van eventuele lekken en 
jk de mogelijke vluchtroutes! 
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at: 

aat daar waar geen golven kunnen binnendringen. 

 de achtersteven. 
in de scheepswand. 

LET OP! 
iet onder of naast ventilatiesystemen, 
f de verwarmingsluchtinlaat worden 
gsgevaar)! 

 boven de waterlijn zodat geen watertoetreding bij 
is 

et uitlaatleiding van motor of generator (hogere druk, 
armingsapparaat!) 

chting van de boot (hogere winddruk) 

ts waar de uitlaat gemakkelijk kan worden bedekt, 
r. 

ering en inbouwplaats: minimalisering van 
regenwater!

riginele huiddoorvoeren van Webasto! Gebruik 
oor het thermisch ontkoppelen van de scheepswand 
innentreden van water)! 

ng: gebruik alleen hittebestendig afdichtingsmateriaal!

iet afsluitbaar; niet met zelfopenende kleppen. 
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4 Uitlaatgas 

4.1. Uitlaatkanaal 

Geleid de verbrandingsgassen via het uitlaatkanaal uit de boot.    

4.2. Gasuitlaat 

Plaats van de uitla

• Maak de gasuitl
Advies: 
Zeilschepen: op
Motorschepen: 

De gasuitlaat mag n
vensteropeningen o
geplaatst (verstikkin

• minimaal 60 cm
slagzij mogelijk 

• niet verbinden m
schade aan verw

• niet in de vaarri

• niet op een plaa
bijv. door fende

Huiddoorvoer:

• Keuze van uitvo
binnenkomend 

• Gebruik alleen o
isolatieschijven v
(minimalisering b
Bij extra afdichti

• Huiddoorvoer: n

Afb. 8: Uitlaatkanaal 

1)   Verwarmingsapparaat 
2)   Aanzuiging verbrandingslucht 
3)   Flexibele uitlaatgasleiding van

roestvrij staal 
4)   Condensafvoer 

5)   Uitlaatgeluiddemper 
6)   Isolering 
7)   Zwanenhals 
8)   Huiddoorvoer  
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•

n 

 zo kort mogelijk. 
 recht mogelijk (toegestane aantal bochten 

e buigradius 50 mm)!
atuurgevoelige voorwerpen zoals 
erleidingen, kunststof onderdelen, zeilen of 

d: ≥ 20 mm! 
mm. 

gas- en verbrandingsgasleiding

engten van de 
 en de uitlaatgasleiding moeten worden 
00 ST, Air Top Evo 3900/5500: 

r: max. 2,5 m 
per: max. 5,0 m. 

Afb.

bu
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Huiddoorvoer met afgehoekt buisaansluitstuk naar boven wijzend 
monteren.     

4.3. Uitlaatgasleiding 

4.3.1. Uitlaatgasleidinge

• Houd de uitlaatgasleiding
• Leg de uitlaatgasleiding zo

<270°, kleinste toegestan
• Geen contact met temper

elektriciteitsleidingen, wat
scheepsromp! 

• Minimale afstand tot wan
• Minimale buisdiameter: 24

4.3.2. Lengte van uitlaat

De volgende totale maximuml
verbrandingsgastoevoerleiding
aangehouden voor Air Top 20

– met uitlaatgasgeluiddempe
– zonder uitlaatgasgeluiddem

 9: Huiddoorvoer 

3x
 ø

5.
5m

m
1x

 ø
40

m
m

boven 

iten binnen 

1)   Afdichting 
2)   Tegenflens 
3)   Schroef / ring / moer 
4)   Huid 
5)   Webasto-markering 
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isolatie 

het volgende bij het aanleggen van het 

t tussen het uitlaatgaskanaal en 
oelige voorwerpen zoals elektriciteitsleidingen, 
 kunststof onderdelen, zeilen of scheepsromp. 

et personen/voorwerpen tijdens gebruik van de 
gelijk is: isoleer de uitlaatgasleiding en plaats een 
richting tegen aanraking! Geschikte isolatie van 
: zie Webasto toebehorencatalogus.  

peratuur ≤ 80 °C! 
d tot wanden ≥ 20 mm. 

itlaatgasleiding: zwanenhals met 
e uitvoer toe (wegens mogelijke 

enhals: ≥ 20 cm.

sisolatieslang 
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4.3.3. Uitlaatgasleidingen in verblijfruimten van personen 

 WAARSCHUWING! 
Installeer het verwarmingsapparaat en de uitlaatgasleiding 
indien mogelijk niet in verblijfruimten van personen! 
(Verstikkingsgevaar bij ondeskundige aanleg) 

• Indien geen andere plaats beschikbaar is: stijve buizen van roestvrij 
staal met een wanddikte van ≥ 1 mm gebruiken! 

• Buis na ≤ 10 jaar door een nieuwe buis vervangen! 
• Geen demonteerbare verbindingsplaatsen in verblijfruimten van 

personen! 
• Gebruik alleen hittebestendig afdichtingsmateriaal!  

4.4. Verbindingen van uitlaatgasleidingen 

• Houd rekening met het volgende bij het aanleggen van het 
uitlaatgaskanaal: alle verbindingen dicht! 

• Gebruik alleen door Webasto goedgekeurde uitlaatklemmen! 
Gebruik geen slangklemmen!     

4.5. Thermische 

Houd rekening met 
uitlaatgaskanaal: 
• Voorkom contac

temperatuurgev
waterleidingen,

• Indien contact m
verwarming mo
beschermingsin
uitlaatgasleiding

• Oppervlaktetem
• Minimale afstan

4.6. Zwanenhals

Laatste stuk van de u
niveauverschil naar d
watertoetreding)! 
Hoogte van de zwan

Afb. 10: Toegestane uitlaatklemmen voor bevestiging van 
uitlaatgasleiding 

Afb. 11: Uitlaatga
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4.7.

Bij ee
(niet

Geb

Verb

inele Webasto 
 aanzienlijk minder geluid. 
positie: naar keuze. Voor een 

geluiddemper zo dicht mogelijk in 
erwarmingsapparaat monteren. 
ondensafvoer in de geluiddemper 

oet op elke 50 cm met een klem 
len worden bevestigd om ontoelaatbare 

gsapparaat is ook zonder geluiddemper 

sto toebehorencatalogus. 

Afb.
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Condensafvoer

n uitlaatgaslengte met een lengte van >2 m dient een condensafvoer 
 roestend) te worden gebruikt!

A)met behulp van een T-stuk op diepste plaats van de 
uitlaatgasleiding of 

B) wanneer verwarmingsapparaat zelf op diepste plaats is 
gelegen: via verbindingsstuk met geïntegreerde 
condensafvoer. Geschikte componenten: zie Webasto 
toebehorencatalogus. 

ruik indien nodig een opvangreservoir of afvoerslang voor condens.

indingsstukken voor de condensafvoer zijn er in diverse uitvoeringen.    

4.8. Geluiddemper

Gebruik de meegeleverde orig
uitlaatgeluiddemper! Dit geeft
Doorstroomrichting en inbouw
goede dempende werking de 
de buurt (ca. 0,5 m) van het v
Maak geen boorgat voor de c
(gasuitlaat)! 
De uitlaatgeluiddemper zelf m
rechtstreeks aan vaste bootde
trillingen te vermijden.
Het bedrijf van het verwarmin
toegestaan. 
Geschikte modellen: zie Weba

 12: Verbindingsstukken voor de condensafvoer 
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uigslang aan het einde van de zwanenhals, zie 
ijd het binnendringen van water in de 

. 

orvoer niet uit in de vaarrichting (anders is stuwdruk 
ing in de aanzuigleiding mogelijk). 

opening overeenkomstig de afbeelding op de diepste 

ikvrij aan. 

ng van verbrandingslucht van buitenaf via een 
voer. 
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5 Toevoer verbrandingslucht 

5.1. Verbrandingsluchtkanaal 

Neem altijd de volgende instructies in acht: 

• opname uit goed naar buiten geventileerde ruimte met 
omgevingsdruk of rechtstreeks van buiten 

WAARSCHUWING:
Neem geen verbrandingslucht weg uit verblijfruimten voor 
personen/kajuiten! Verstikkingsgevaar! 

• Aanzuigplaats: geen aanzuiging van uitlaatgassen (van 
verwarmingsapparaat resp. van motor)! 

5.1.1. Verbrandingslucht uit naar buiten goed geventileerde 
ruimte aanzuigen (bakskist, vrachtruim of motorkamer) 

• Geen huiddoorvoer nodig 

• Ruimte waar lucht aan wordt onttrokken, moet omgevingsdruk 
hebben en naar buiten voldoende geventileerd zijn. 

• Bij opname van lucht uit motorkamer: het ventilatiesysteem van de 
motorkamer mag geen over- of onderdruk in de motorkamer 
veroorzaken. 

5.1.2. Verbrandingslucht rechtstreeks van buiten aanzuigen 

• Maak een aparte huiddoorvoer wanneer geen aanzuiging vanuit een 
geventileerde ruimte mogelijk is. 

• Koppel de aanz
afbeelding. Verm
aanzuigopening

• Richt de huiddo
en watertoetred

• Breng de afvoer
plaats aan. 

• Leg de slang kn
   

Afb. 13: Aanzuigi
huiddoor
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5.2.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Aanzuigslang

Schuin aflopend leggen vanaf het verwarmingsapparaat of op de 
diepste plaats een condensopening boren van Ø 5 mm resp. 
afzonderlijke condensafvoer gebruiken, zie afbeelding 13. 

Plaats op uiteinde van slang een kap ter bescherming tegen indringing 
(indien een huiddoorvoer gebruikt wordt). 

Plaats van luchtinlaat: niet blokkeerbaar door voorwerpen (eis uit 
2001/56/EG)! 

Houd de aanzuigslang zo kort mogelijk. 
Toegestane aanzuiglengte: zie paragraaf 4.3.2. 

Aanzuigslang bevestigen: met slangbeugel op luchtaanzuigopening 
van het verwarmingsapparaat en met buisklemmen of kabelbinders op 
niet-bewegende inbouwonderdelen. 

Advies: gebruik een aanzuiggeluiddemper (aanzuiggeluid). 
Meegeleverd bij Air Top verwarmingsapparaten. 
Bij aanzuigslangen met een lengte van < 0,6 m moet beslist 
een aanzuiggeluiddemper worden gemonteerd. 

Let op indien de kabel van de doseerpomp via de luchtaanzuigopening 
naar buiten wordt geleid: voorkom dat de kabel bij de montage van de 
aanzuigslang wordt afgeklemd! Gebruik geen aanzuigslang van 
metaal. 

Leg de slang knikvrij aan. 
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d brandstofvoorziening Air Top 
ingsapparaten 

1)   Doseerpomp 
2)   Brandstofopnemer 
3)   Tankopnemer 
4)   Tank 
5)   Brandstofleiding 
6)   Verwarmingsapparaat 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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6 Brandstoftoevoer

• Houd bij het inbouwen rekening met: nationale of lokale 
richtlijnen. Indien nodig navragen bij een plaatselijke 
geautoriseerde Webasto-partner. 

• De brandstofvulaansluiting mag zich niet in het binnenste van de boot 
bevinden en moet met een goed afsluitbaar deksel zijn uitgerust om 
het naar buiten treden van brandstof te voorkomen (eis uit 2001/56/
EG). 

• Indien het verwarmingsapparaat de brandstof uit een 
eigen extra tank haalt, moet de soort brandstof evenals 
de vulaansluiting duidelijk gemarkeerd zijn (eis uit 2001/
56/EG). 

• Bij de vulaansluiting moet een instructie worden aangebracht dat het 
verwarmingsapparaat vóór het bijvullen van brandstof moet worden 
uitgeschakeld (eis uit 2001/56/EG). 

• Bescherm de scheepsromp/componenten in de buurt van het 
verwarmingsapparaat tegen de warmte-inwerking/vervuiling door 
brandstof/olie!   

Afb. 14: Voorbeel
verwarm
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6.1.

De b
bran
bran

Hou
max

   

bra

b

lengtes en opvoerhoogtes 

max. 3 m

H

S

I2

i Ø 2 mm

i Ø 2 mm

i Ø
 2

 m
m

I1

I1

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
 Leidinglengtes en opvoerhoogte

randstof wordt aan de brandstoftank van het schip of aan een aparte 
dtstoftank ontnomen. De gegevens over de toelaatbare druk op het 
dstof-aansluitingpunt staan in afb. 15 aangegeven. 

d reeds bij de inbouw van het apparaat rekening met de toegestane 
imale brandstofzuighoogte resp. opvoerhoogte voor doseerpompen.    

Toegestane 
ndstoftoevoerhoogte H [m] 

Bij max. toegestane overdruk 
[bar] in de brandstofleiding 

0,00 0,2

1,00 0,11

2,00 0,03

Toegestane 
randstofzuighoogte S [m] 

Bij max. toegestane overdruk 
[bar] in de brandstoftank 

0,00 -0,10

0,50 -0,06

1,00 -0,02

Afb. 15: Toegestane leiding

I 2

i Ø 2 mm

l1 ≤ 1,2 m 
l2 ≤ 8,8 m 
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t van bovenaf in tank of tankappendage. 
 geschikte boorkroon. 
roppervlak eerst smeren (voor het opvangen van 
panen). 
kappendage door de opening en schroef deze vast 
s afgeklemd). 

gsstukken tankopnemer 

 de boot reeds ongebruikte verbindingsstukken voor 
zig zijn, dient u deze te gebruiken. 
 onderliggende tankaftapplug, aangezien hier 
 water kunnen worden aangezogen.

fopnemer  

er is een speciaal T-stuk met geïntegreerde demister. 
n de voorloopleiding naar de motor indien geen 
k aanwezig is, of in retourleiding van de motor indien 

e tankbodem loopt. Houd bij de keuze van de
ekening met de aanwezige leidingdoorsnede. 
zie Webasto toebehorencatalogus.  

fopnemer 
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6.2. Brandstofopname 

Voor het opnemen van de brandstof voor het verwarmingsapparaat 
bestaan de volgende mogelijkheden: 

6.2.1. Tankaansluiting 

• Brandstofopname rechtstreeks uit de brandstoftank. 
• Kunststof tanks: inbouw tankopnemer in tankappendage. 

In kunststof tank geen gat boren. 
• Geschikte tankopnemer voor metalen tanks: zie toebehorencatalogus 

resp. leveringsomvang.   

Montage tankopnemer volgens afbeelding 16: 
1. Dompelbuis inkorten: uiteinde ca. 25 mm boven tankbodem resp. 

zo hoog dat er altijd brandstof voor de bootmotor in de tank blijft 
staan. Buis schuin afzagen. 
Snijkanten ontbramen. 

2. Boor een ga
Gebruik een
Boor en boo
kleine boors

3. Voer de tan
(dichting iet

6.2.2. Verbindin

Indien in de tank van
tankopname aanwe
Geen opname uit de
verontreinigingen of

6.2.3. Brandsto

De brandstofopnem
Inbouw is mogelijk i
voedingspomp in tan
deze bijna tot aan d
brandstofopnemer r
Brandstofopnemer: 

Afb. 16: Inbouw van een tankopnemer in metalen tank 
Afb. 17: Brandsto
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6.3.

Mate
regio

Bran
bran
tuss
mat
Inbo
 

•

•

•
•

•

•

, grotere diameters leiden tot storingen 

 eigen kabelboom aangestuurd
lijk van het benodigde warmtevermogen 
n het verwarmingsapparaat. De 
 door de afzonderlijke persslagen een 

dichtbij de tank. Afstand tot tankopnemer: 

 droge/koele plaats. Geen inbouw in bilge.
orstroomrichting van de pomp. 
hanging voor de doseerpomp 
n trillingen/tikken)! 

Afb.

ing doseerpomp 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Brandstofleiding 

riaal brandstofleidingen (metaal/kunststof): neem de 
nale/nationale voorschriften in acht! 

dgevaar! In de motorkamer moeten 
dstofleidingen van metaal en verbindingsslangen 

en afzonderlijke componenten van brandwerend 
eriaal worden gebruikt (volgens DIN-EN ISO 7840)! 
uwsets voor brandstofleidingen van metaal: zie toebehorencatalogus. 

Gebruik voor het bevestigen van kunststof leidingen alleen 
slangbeugels van roestvrij staal. 
Metalen leidingen: zorg dat de onderdelen schoon zijn! 
Verwijder voor de montage alle verontreinigingen of bramen van de 
verbindingspunten! 
Draai wartelmoeren niet te vast aan (anders ontstaan lekken). 
Leg de brandstofleiding indien mogelijk recht en iets omhoog liggend 
aan, zodat luchtbellen naar het verwarmingsapparaat toe ontsnappen. 
Bevestig de leiding op regelmatige afstanden om doorhangen te 
voorkomen; vermijd knikken. 
Houd afstand tot warmtebronnen. Pas indien nodig hittebescherming 
toe! 

• Brandstofleiding iø = 2 mm
door gasbellen. 

6.4. Doseerpomp

De doseerpomp wordt via een
en voert de brandstof afhanke
naar de verbrandingskamer va
doseerpompen maken daarbij
tikkend geluid.

• Monteer de doseerpomp 
zie afbeelding 15. 

• Bouw de pomp in op een
• Houd rekening met de do
• Gebruik een elastische op

(beperkt de overdracht va
 

 18: Slangbeugels van roestvrij staal 

Afb. 19: Elastische ophang
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rizontaal bevestigen!    

p is voorzien van een brandstofdemper 
ir Top 2000 ST Diesel), dan moet deze bij

kamer door een ombouw worden 
orencatalogus). 

ter 

ndstoffilter ter bescherming tegen 
vereist. Inbouw voor doseerpomp. Gebruik 
torkamer alleen brandbestendige typen 

naar beneden, omdat er anders geen bellen kunnen 

 bij montage van de doseerpomp voor 
armingsapparaten Air Top 2000 ST en 

o 3900/5500 
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• Aanbevolen inbouwplaats: hangend aan massief bootonderdeel. 
• Aanbevolen bevestiging brandstofleiding: afstand tot 

doseerpomp ≥ 20 cm of in de bocht, zodat geen 
mechanische trillingen via de leiding worden overgedragen. 

• Bevestiging brandstofleiding aan wand (zie afbeelding 20, 
bovenaanzicht) dient niet te dicht bij de doseerpomp te worden 
uitgevoerd. 

• Doseerpomp ho

Indien de doseerpom
van kunststof (bijv. A
inbouw in de motor
beveiligd (zie toebeh

6.5. Brandstoffil

Gebruik van een bra
verontreinigingen is 
bij inbouw in de mo
volgens ISO 7840. 
Stroomrichting niet 
ontsnappen.

Afb. 20: Bevestiging brandstofleiding 

Afb. 21: Oriëntatie
dieselverw
Air Top Ev
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6.6.

Indie
verw
inbo
sche
en ri

6.7.

In he
verw
loka

Bij on
benz

Is inb
lokal
geno

•

•

•
•

sel werkende verwarmingsapparaten zijn 
lde eisen van toepassing. In dit geval moet 
r een aparte dieseltank gevoed worden, die 
 voor dieseltanks op schepen moet voldoen. 
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n een hulptank voor brandstofvoorziening van het 
armingsapparaat nodig is: 
uw alleen laten uitvoeren door deskundigen uit de 
epvaart (kennis van toepasselijke normen, voorschriften 
chtlijnen)! 

Bijzonderheden voor op benzine werkende verwarmingen in
schepen 

 WAARSCHUWING! 
t rechtsgebied van ISO 9094 zijn op benzine werkende 
armingen in pleziervaartuigen niet toegestaan. Neem 

le voorschriften en speciale veiligheidsinstructies in acht! 

deskundige inbouw van een benzineverwarming in een op 
ine varend schip bestaat een verhoogd risico op brand! 

ouw van op benzine werkende verwarmingen toegestaan volgens de 
e voorschriften, dan moeten de volgende regels in acht worden 
men: 

Geen inbouw van verwarmingsapparaten op plaatsen waar brandbare 
dampen kunnen worden gevormd, dus in het bijzonder motorkamers, 
tankruimten en rechtstreeks hiermee verbonden ruimten. 
Aanzuiging van verbrandingslucht moet van buitenaf plaatsvinden, 
niet vanuit de motorkamer. 
Geen uitlaatgasleidingen door motor- of tankruimten aanleggen. 
Inbouwplaats doseerpomp op zo koel mogelijke plaats < 20 °C. 

Voor het inbouwen van op die
eveneens de hierboven verme
het verwarmingsapparaat doo
aan de geldende voorschriften
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toetreding in de aanzuigopening.  

lucht

 circulatielucht wordt de op te warmen lucht 
innenruimte zelf. Voordeel is een snelle opwarming 

te beter wordt benut. Er is echter geen beperking van 
 of verversing van de lucht. 
 geen externe temperatuurvoeler te worden 
rwarmingsapparaat maakt gebruik van de sensor die 
 ingebouwd. Daartoe moet de afsluitweerstand 

met de regeleenheid resp. de kabelboom.

zuiging 

 goed 
ist

Luchtaanzuiging met behulp van
aanzuigslang, rechtstreeks vanaf 
buiten
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7 Luchtkanaal 

7.1. Warmeluchtaanzuiging 

LET OP! 
Warmeluchtaanzuiging uit schone ruimte zonder afvoergassen. 
Nooit uit de motorkamer! 

• De aanzuigopening mag niet door opgehoopt materiaal geblokkeerd 
kunnen worden (eis uit 2001/56/EG). 

• Aanzuiging via aanzuigslang leidt tot drukverliezen. Houd hier 
rekening mee bij de weerstandsberekening. 

• Een rooster of aanzuigfilter gebruiken, zodat geen vreemde 
voorwerpen in het verwarmingsapparaat kunnen worden gezogen. 

Mogelijkheid van warmeluchtaanzuiging voor frisse lucht of circulatielucht:

7.1.1. Frisse lucht

Aanzuiging van warme lucht van buiten, opwarmen en uitblazen in 
binnenruimte. Daarbij ontstaat verversing van de lucht in de kajuit en 
beperking van de vochtigheid. Let op voldoende ventilatievoorzieningen in 
de kajuit! Voor de temperatuurregeling moet een externe 
temperatuurvoeler bij voorkeur in de salon worden gemonteerd. In de 
zomer is ook ventilatie mogelijk (bij gebruik van 
comfortbedieningselement type MC04).

• Warmeluchtaanzuiging rechtsreeks uit bakskist of techn. 
ruimte (t.h.v. spiegel) mits deze droog, schoon reuk- en 
uitlaatgasvrij zijn. 
Zorg er omwille van een goede ventilatie voor dat de aanzuigdoorsnede 
≥ 1,5 x de slangdiameter van het verwarmingsapparaat is! 

• Anders de aanzuigslang voor het aanzuigen vanaf buiten gebruiken. 

• Voorkom water

7.1.2. Circulatie

Bij het verkrijgen van
onttrokken aan de b
aangezien de warm
de luchtvochtigheid
In dat geval hoeft er
gemonteerd. Het ve
in de regeleenheid is
worden verbonden 

Afb. 22: Luchtaan

Luchtaanzuiging uit
geventileerde baksk
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7.2.

7.2.1

Bran
warm

Boor
Verd

Geva
War
word

•

•

htige ruimten: gebruik 
lexibele kunststof slangen met 

rmeluchtslangen tegen beschadiging door 
oreerde platen! 
wanden: gebruik huiddoorvoer zoals op de 
bescherming tegen doorscheuren). Zie 
ogus.   

langbeugels, op alle verbindingselementen!

Afb.

doorvoer door schotwanden met 
orvoer 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Warmeluchtkanaal 

. Plaatsing van de slangen 

 WAARSCHUWING! 
dgevaar! Gebruik alleen temperatuurbestendige 
eluchtslangen van Webasto! 

 WAARSCHUWING! 
 niet in de buitenwanden van het schip! 
rinkingsgevaar! 

ar voor verwondingen en beschadigingen! 
meluchtleidingen moeten contactveilig en voorzien van isolatie 
en geplaatst! 

Warmeluchtkanaal: voorkom het indrukken of afknellen van 
warmeluchtleidingen!   

Leg warmeluchtslangen niet door bilgen. 

• Warmeluchtslangen in voc
temperatuurbestendige, f
metalen spiralen. 

• In het ruim: bescherm wa
de lading, bijv. met geperf

• Advies: aanleg door schot
afbeelding weergegeven (
Webasto toebehorencatal

• Slangen bevestigen: met s

 23: Aanbevolen plaatsing van slangen om hoeken 

Afb. 24: Aanbevolen slang
behulp van huiddo
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eling en uitstroommonden

tverdeling kunt u alle gewenste ruimten van de boot 
eratuur brengen. Hiervoor dient de hoofdleiding met 
ngen te worden afgetakt om alle hutten te bereiken. 
 van aftakkingen en slangdiameters kunt u de lucht- 

 beïnvloeden. 
talogus voor aftakkingen, verbindingselementen, Y-
troommonden, enz. van temperatuurbestendig 

 WAARSCHUWING! 
! Blaas warme lucht niet rechtstreeks op
emperatuurgevoelige onderdelen! 

eze zo kort mogelijk (warmteverlies)! 

 zo recht mogelijk (grote buigradius)! 

verdelers met regelkleppen en bowdenka-
ewenste regeling van de luchtstromen)! 

ng moet de slangdiameter doorlopend van het 
araat tot aan de hoofduitstroommond hetzelfde 

nd van de hoofdleiding mag niet afsluitbaar 
itting van het verwarmingsapparaat te 
enleidingen: afsluitbare uitstroommonden 

monden niet blokkeerbaar plaatsen (eis uit 2001/56/EG).  

ajuit zorgt voor een optimale verwarming en 
 de kajuit. 

één of twee uitstroommonden per kajuit. 
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• Advies bij aanleg van slangen door niet te verwarmen ruimten: 
slangstukken van isolatie voorzien ter voorkoming van warmteverlies 
(Webasto Thermoduc verkrijgbaar als accessoire).  

7.2.2. Geluiddemper in luchtkanaal

Advies: gebruik voor Air Top Evo 5500 apparaten met kort 
warmeluchtkanaal een geluiddemper aan de aanzuig- en/of 
uitblaaszijde (daling geluidniveau)! Zie toebehorencatalogus.  

7.2.3. Luchtverd

Door een juiste luch
gelijkmatig op temp
meerdere nevenleidi
Door de juiste keuze
en warmtestroming
Zie de toebehorenca
verdeelstukken, uits
materiaal. 

Verwondingsgevaar
levende wezens of t

• Slangen: houd d

• Slangen leggen:

• Advies: gebruik 
belverstelling (g

• In de hoofdleidi
verwarmingsapp
blijven. 

• De uitstroommo
zijn om oververh
voorkomen. Nev
zijn mogelijk. 

• Let op: uitstroom

• Vrij inblazen in k
luchtcirculatie in

• Gebruik slechts 

Afb. 25: Webasto Thermoduct 

Afb. 26: Geluiddemper voor warmeluchtleidingen voor afname 
van het geluidsniveau 
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•

•

Bij h
van 
hebb
aang

Grov

ehulp van weerstandspunten 

en luchtverwarmingssysteem: 
ingsapparaat zo onbelemmerd 
. De luchtverdeling aan de 
alt de stromingsweerstand. Houd 
lijk. 

troleren elke keer als ze worden 
terne temperatuurstijging. Ligt deze boven 
ordt de start afgebroken en een foutmelding 

maal toegestaan luchtkanaal beschikken de 
naal over zogenaamde 
 maatstaf voor de stromingsweerstand 
ndspunt van een luchtkanaalcomponent, 
t er doorheen. 

e componenten en de bijbehorende 

: zie Webasto toebehorencatalogus.

ouw van het luchtkanaalsysteem 
e aantal samengevoegde 
leiding niet wordt overschreden 

 verwarmingsapparaat of een 
verwarmingsvermogen terwijl de 
armd)! 

 punten  
 punten  
 punten 

Afb.

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Positie van de uitstroommonden: vlak boven de vloer (beste 
luchtcirculatie)! 

Kies de kleur van de uitstroommonden passend bij de 
inrichting van het interieur, zie toebehorencatalogus. 

et gebruik van luchtverdelers geldt het principe dat lucht altijd de weg 
de minste weerstand neemt. Type en plaatsbepaling van de verdelers 
en dezelfde invloed als diameter en stromingsweerstand van de 
esloten luchtleiding. 

e plaatsbepaling voor de keuze aan verdelers:    

7.2.4. Configuratie met b

Optimale warmteafgifte van e
lucht stroomt van het verwarm
mogelijk naar de binnenruimte
aanzuig- en uitblaaszijde bepa
deze weerstand zo klein moge

De verwarmingsapparaten con
ingeschakeld zelfstandig de in
de opgegeven grenzen, dan w
getoond.

Als richtwaarde voor een maxi
componenten van het luchtka
"weerstandspunten", die een
geven. Hoe groter het weersta
des te slechter stroomt de luch
In tabel 1 worden de gangbar
weerstandspunten vermeld. 
Compleet onderdelenspectrum

Zorg er voorafgaand aan de inb
voor dat: het toegestane total
weerstandspunten in de hoofd
(anders oververhitting van het
voortijdige beperking van het 
binnenruimte nog niet is verw

Air Top 2000 ST: max. 325
Air Top Evo 3900: max. 550
Air Top Evo 5500: max. 375

 27: Principiële luchtverdeling bij aftakkingen 
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Evo 5500 

unten is lager dan de bovengrens van 375 punten voor 
: Stromingstechnisch is de configuratie dus goed. 

deling: 

ing van de totaaldoorsnede 
uitstroommonden in hoofdleiding
sch gunstige vertakkingen en verdelers.

Weerstandsp
unten 

r, ø 90 mm 65 

htslang, ø 90 mm gebogen 25+6 

chtslang, ø 90 mm recht 0,5 x 25 

chtslang, ø 90 mm recht 0,4 x 25 

60/90 16 

htslang, ø 90 mm recht 25 

chtslang, ø 90 mm gebogen 0,5 x 25 + 6 

60/90 16 

chtslang, ø 90 mm gebogen 0,4 x 25 + 6 

htslang, ø 90 mm recht 25 

d, ø 90 mm met 90° lamellen 33 

268 punten 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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Weerstandspunten van het geplande luchtkanaal berekenen: afzonderlijke 
weerstandspunten van de in de hoofdleiding gebruikte componenten bij 
elkaar optellen. 
Hoofdleiding begint bij aanzuigpunt E en eindigt bij open uitstroommond 
A (zie afbeelding 28).    

Voorbeeld: Air Top

 
Het totaal van 268 p
de Air Top Evo 5500

Optimale luchtver

• korte slangen
• weinig bochten
• geen verminder
• niet-afsluitbare 
• stromingstechni
 

Afb. 28: Voorbeeld luchtkanaal 

Nr. Component 

1 Aanzuigrooste

2 1 m warmeluc

3 0,5 m warmelu

4 0,4 m warmelu

5 Aftakking, 90/

6 1 m warmeluc

7 0,5 m warmelu

8 Aftakking, 90/

9 0,4 m warmelu

10 1 m warmeluc

11 Uitstroommon

Totaal: 
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 Tab
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el 1 Tabel met weerstandspunten voor gangbare luchtkanaalcomponenten 

55/60 mm inlaat 80 mm inlaat 90 mm inlaat 

[mm] Punten [mm] Punten [mm] Punten

Aanzuigrooster 60 24 --- 90 65

Flexbuis per 
meter 

55
60

30
27 80 27 90 25

Bochten in 
flexbuis 

55
60

10
8 80 7 90 6

Reducering 60 -> 55 27 90-->60
90-->80

211
45

Verwarmings-
luchtbochtstuk 
90° 

60 90
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5

77

8

50
42

13

61

m inlaat 

Punten 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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Slangverbin-
dingsklem  

55
60

12
10 80 5 90

Bocht 90° 80 50 90

Aftakking 45° 60/60/60 9 90/60/90

Aftakking 45° 60/60/60 21 80/80/80 50

Y-stuk 80/55/55
80/60/60

230
201

90/80/80
90/90/90

T-stuk 60/60/60 13 90/90/90

T-stuk 60/60/60 63 90/90/90

 Tabel 1 Tabel met weerstandspunten voor gangbare luchtkanaalcomponenten 

55/60 mm inlaat 80 mm inlaat 90 m

[mm] Punten [mm] Punten [mm] 
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 Tab
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Verdeler met 
regelklep 

55/55/55
60/60/60

20
19 80/80/80 70 90/90/90 21

T-stuk met 
schroefdraad 60/60/60 8 90/60/90 11

T-stuk met 
schroefdraad 60/60/60 36 90/60/90 254

Uitstroommond 
kogelmanchet 60 24 80 150

Uitstroommond, 
afsluitbaar 60 59 90 50

Uitstroommond Ø60
45° 139 Ø90

45° 134

Uitstroommond Ø60
90° 35 Ø80

90° 40 Ø90
90° 33

Wandverbin-
dingsstuk 60 10 80 12 90 12

el 1 Tabel met weerstandspunten voor gangbare luchtkanaalcomponenten 

55/60 mm inlaat 80 mm inlaat 90 mm inlaat 

[mm] Punten [mm] Punten [mm] Punten
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29: 

open 

open resp. afsluitbaar 

1) Warmeluchtaanzuiging 

2) Y-aftakking of T-stuk 

3) Uitstroommond

 geen reducering van hoofdleiding van 90 

opend niet mogelijk is, gebruik dan bij 
 90/80/80 en breng daarmee 2 
80 mm tot stand. 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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7.2.5. Voorbeelden van luchtkanaal

A):   Air Top 2000 ST Marine in 9 m zeilboot: 

B):   Air Top Evo 3900 Marine in 11 m zeilboot:

C):   Air Top Evo 5500 Marine in 13 m zeilboot: 
 

Legenda afbeelding

Bij Air Top Evo 5500
naar 80 mm! 
Indien 90 mm doorl
voorkeur een Y-stuk
hoofdleidingen van 

Afb. 29: Voorbeelden luchtkanaal 
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7.2.6

Afb.

1. Aftakking 90/60/90 

2. Uitstroommond Ø60mm 
afsluitbaar 

3. Y-stuk 90/90/90; 

4. Uitstroommond Ø90 open 

5. Y-stuk 60/60/60 

6. Uitstroommond Ø90mm 
afsluitbaar 

7. T-stuk 90/60/90

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
. Inbouwvoorbeelden 

 30: Inbouwvoorbeelden 

Air Top Evo 3900 Marine in 37' zeilboot 

Air Top Evo 5500 Marine in 43' zeilboot 
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beelding 32 tonen de kabelbomen voor Air Top 2000 
00/5500. 

m Air Top 2000 ST 

Air Top 2000 ST

X8

X6

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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8 Elektrische aansluitingen

8.1. Elektronica algemeen  

• Let op: neem alle gegevens en veiligheidsinstructies in acht! 

• Breng voor de gebruiker duidelijk zichtbare indicatoren aan die 
aangeven of de verwarming in- of uitgeschakeld is (eis uit 2001/56/
EG). Dit is reeds ingebouwd in de Webasto bedieningselementen. 

• Leg alle kabelstrengen en elektrische componenten aan in droge en 
afgeschermde bereiken! 

• Alle niet benodigde leidingen moeten aan het vrije uiteinde geïsoleerd 
worden. 

• Indien er zeer gevoelige elektronische apparaten aan boord aanwezig 
zijn: eventueel speciale elektrische ontstoring noodzakelijk. Neem 
contact op met een geautoriseerde Webasto-partner.

• Raak openliggende bedradingspanelen van het apparaat niet aan 
(elektrostatische ontladingen). 

• Stekkeraanduidingen: zie legenda en aansluitschema's, pagina 150 ff. 

8.2. Kabelbomen

Afbeelding 31 en af
ST en Air Top Evo 39

Afb. 31: Kabelboo

X9

X12

X11
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m op verwarmingsapparaat 
og duwen (met een stomp voorwerp), zie 

 regeleenheid van de verwarming (onder 
ng 34. 
klik" hoort (vergrendeling). 

e stekker op punt “a” vastklikken.   

Afb.

omhoog duwen van de afdekplaat voor 

 naar de regeleenheid van de verwarming 

Air Top Evo 3900 / 5500

X7

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Aansluiting hoofdkabelboo
Afdekplaat verwarming omho
afbeelding 33.    

Sluit de kabelboom aan op de
grijze afdekplaat). Zie afbeeldi
Druk op de stekker tot u een "
Bij de Air Top 2000 ST moet d

 32: Kabelboom Air Top Evo 3900/5500 

Air Top Evo 
3900/5500

X9a

X9b

X5

X7

K

X9c

X8

X12

X11

Afb. 33: Plaatsen voor het 
de regeleenheid 

Afb. 34: Verbindingsstekker

“a”

Air Top 2000 ST

X6
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ziening 

ing verwarmingsapparaat: door de serviceaccu van de 
rtaccu voor aandrijfmotor, gevaar voor ontlading). 

bel aan op de “+” van de accu. 
inding altijd vóór de hoofdschakelaar aan, zodat het 
verwarming gegarandeerd is. 
 massa aansluiten, rechtstreeks aan de accu.    

an de Air Top Evo 3900/5500 is voorzien van kabel K 
kleur rt/sw) voor de optimale aansturing van een 
chakelaar of een extra bedrijfsindicator. Isoleer het 
s dit hiervoor niet nodig is. 
abels: houd deze zo kort mogelijk. Kabels indien nodig 

luitkabels: ≥ 4,0 mm².  
te > 7,5 m: ≥ 6,0 mm² 

ing van kabels dat totaaldoorsnede en isolatie-
ende is. 

sklem in de hoofdkabelboom 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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Air Top Evo 3900/5500: 
De zwarte afsluitweerstand uit de regeleenheid trekken en verwijderen. Op 
deze plaats stekker X5 van de kabelboom voor de externe 
temperatuursensor aanbrengen.  

Om ervoor te zorgen dat de kabeldoorvoer in de afdekking van de 
regeleenheid goed wordt afgesloten, moet de kabeldoorvoertulle op de 
kabelboom dienovereenkomstig worden verschoven.   

Kabelboom uit het verwarmingsapparaat leiden en afdekking aanbrengen 
(in beide richtingen mogelijk).   

Het verwarmingsapparaat mag niet zonder afdekking van de regeleenheid 
worden gebruikt (leidt tot oververhitting van het verwarmingsapparaat). 

8.3. Stroomvoor

• Stroomvoorzien
boot (niet de sta
Sluit de rode ka
Breng deze verb
nalopen van de 
Bruine kabel op

• De kabelboom v
(afbeelding 32, 
accuscheidingss
kabeluiteinde al

• Stroomtoevoerk
inkorten. 

• Doorsnede aans
Indien kabelleng

• Zorg bij verleng
uitvoering voldo

Afb. 35: Externe temperatuursensor met de regeleenheid 
verbinden 

X5

ge

sw/bl
X5

Afb. 36: Veiligheid
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•

•

•

•

 

binnenruimte van boot inbouwen (verplicht 

elijkt continu de actuele temperatuur 
eratuursensor) met de streeftemperatuur 
estelde waarde) en past het 
atisch aan. 

externe temperatuursensor 

e plaats in de te verwarmen ruimte monteren. 
ent ≤ 2,5 m, afhankelijk van de kabellengte. 
n 5 m lange temperatuursensor, zie Webasto 

elgedrag! 

hut 

iddelde kamertemperatuur

elde hoogte (halve kamerhoogte)

 verticale binnenwand, niet rechtstreeks 

 warmelucht-uitstroommonden 

trap 

tebronnen 

dijnen 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Het verwarmingsapparaat moet met een zekering (F1) worden beveiligd. 
F = 20 A (12 V) 
F = 15 A (24 V) 
Wordt bij de Air Top Evo 3900/5500 het bedieningselement MC04 
gebruikt, dan moet een 1A zekering (F3) in de zekeringklem worden 
aangebracht.
De zekering mag alleen beschermd tegen spatwater in de 
binnenruimte worden aangebracht. 
Afstand tussen hoofdzekering en pluspool accu: ≤ 1 m

8.4. Temperatuurregeling

Externe temperatuursensor in 
bij ventilatiewerking)! 
Het verwarmingsapparaat verg
(gemeten door de kamertemp
(op het bedieningselement ing
verwarmingsvermogen autom

8.4.1. Montage van een 

Sensor op een gunstige/geschikt
Afstand tot het bedieningselem
Gebruik bij grotere afstanden ee
toebehorencatalogus. 

Positie: beslissend voor het reg

Aanbevelingen: 

✓ in grootste te verwarmen 

✓ op een plaats met een gem

✓ indien mogelijk op gemidd

✓ indien mogelijk tegen een
tegen buitenwand

– niet in de luchtstroom van

– niet in het gebied van de 

– niet in de buurt van warm

– niet achter kussens of gor

– niet in direct zonlicht
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n externe temperatuursensor: 
e temperatuursensor tot de inbouwplaats van het 
anleggen. Daar worden de kabels van de sensor op de 
ngesloten, zie afbeelding 38. 

art/blauw in de meegeleverde transparante 
X12 steken. Volgorde: willekeurig. 

terne sensor in de meegeleverde transparante 
X11 steken. In de tegenstekker van de 

 steken.    

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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Aansluiting van ee
Kabels van de extern
bedieningselement a
hoofdkabelboom aa

• Kabel geel en zw
steekbehuizing 

• Kabel van de ex
steekbehuizing 
hoofdkabelboom

Afb. 37: Temperatuursensor voor registratie van de 
binnentemperatuur 

Afb. 38: Kabels temperatuursensor 

sw/bl

ge

ws

br

X12

X11
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8.5.

Scha
de b

Posit
in de

Er ku
word

De s

Doo
verg

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Bedieningselement 

kelt het verwarmingsapparaat IN/UIT en legt de gewenste waarde van 
innentemperatuur vast. 

ie: goed toegankelijk, zichtbaar en beschermd tegen water monteren 
 binnenruimte. De positie heeft geen invloed op het regelgedrag. 

nnen verschillende bedieningselementen met uiteenlopende functies 
en gebruikt, zie toebehorencatalogus. 

tekker niet aan het snoer eruit trekken. 

r aan de kabelboom te trekken wordt het stekkerhuis 
rendeld (zelfremmend). 



Elektrische aansluitingen

147

 op de draaiknop zijn aangesloten. 

gselement 

 van het bedieningselement 

 van het bedieningselement (verkeerd) 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Scheepsverwarmingssystemen 

8.5.1. Draaischakelaar 

Bedieningselement (in-/uitschakelen en temperatuurkeuze) met 
draaipotentiometer rechtstreeks op de kabelboom aansluiten. 

Zie afbeelding 39. 

Air Top 2000 ST: 
Stekker X9: vooraf gemonteerde stekker voor bedieningselement. 
Kabel rt/ws gebruiken voor ventilatieschakelaar (optie). Bij gebruik van een 
ventilatieschakelaar een massakabel naar de schakelaar monteren. 

Air Top Evo 3900/5500: 
Stekker X9a (leidingen rt, bl, ws, sw) met blauwe markering op de stekker 
van het bedieningselement aanbrengen. 
Stekker X9b met rode markering op de stekker is niet nodig.     

De lichtleiding moet
      

Afb. 39: Kabels bedieningselement 

X9

rt/ws

ge, sw/bl gn/ws, 

rt, bl, ws, sw

X12
X8

rt, bl, ws, sw
X9a

X9b

Air Top 2000 ST Air Top Evo 3900 / 5500

Afb. 40: Bedienin

Afb. 41: Montage

Afb. 42: Montage
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8.5.2

Het 
zoals
De M
word

– M
– V

k
d
Z

– M
– D

v
– D

Afb.

bedieningselement MC04 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
. Air Top EVO bedieningselement MC04 Marine 

MC04 bedieningselement is uitgerust met aanvullende functiemodi 
 ECO, PLUS en VENTILATION. 
C04 kan alleen in combinatie met Air Top Evo verwamingsapparaten 
en gebruikt. 

aak voor de MC04 een opening van 98 mm breed en 63 mm hoog. 
erbind het bedieningsdeel met de beide aanwezige stekkers met de 
abelboom van het verwarmingsapparaat. Let daarbij op de stickers op 
e kabelboom en de kleurcodering op de stekkers. 
ie afbeelding 39 (stekker X9a en X9b), en afbeelding 43. 
onteer het bedieningselement in de opening. 
ruk de bevestigingsschroeven licht in de boorgaten en draai ze daarna 
ast. 
ruk het kozijn voorzichtig in de sponning.    

 43: Aansluitschema Air Top Evo 3900/5500 met 
bedieningselement MC04 

Let op de kleurmarkering

Bedieningselement MC04

Kabelboom 
verwarmingsapparaat 

Optionele aansluiting 
voor: 
– Telestart / Thermo Call 
– Webasto Thermo Test 

Diagnose 

Afb. 44: Montage van het 
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ose 

 br/ws) maken het mogelijk, eventuele storingen en de 
zen en een CO2-regeling via Webasto Thermo Test PC-
en (alleen voor Webasto servicestations). 
 monteren (is meegeleverd).

500: 
eelding 45) kan ook voor Webasto Thermo Test PC-
bruikt.  
 stekker X8 (kabelkleur bruin) gebruiken (alleen voor 

ions).    

 

 de doseerpomp word normaliter uit de 
nzuigopening naar buiten geleid. Trek de opgeborgen 
eer erin schuiven). Verbind deze met de doseerpomp. 
 belang. Gebruik een verlengkabel als de lengte niet 
oire). 

O2-regeling  

X8 
br

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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8.5.3. Combi-klok 

Gebruik voor het monteren van de combi-klok de adapterkabelboom en 
sluit deze aan zoals op het schakelschema (afbeelding 48 en 50). Gebruik 
zekeringen F2 en indien nodig voor de aparte displayverlichting ook F4.   

8.5.4. Telestart / Thermo Call 

Air Top Evo 3900/5500: 
De stekker X9c (br, rt, gn/ws) kan op een optionele Telestart 
afstandsbediening of Thermo Call afstandsbediening worden aangesloten.    

8.5.5. PC-diagn

Air Top 2000 ST: 
De leidingen (gn/ws,
bedrijfsuren uit te le
diagnose uit te voer
Stekkerbehuizing X8

Air Top Evo 3900/5
Stekker X9c (zie afb
diagnose worden ge
Bij CO2-regeling ook
Webasto servicestat

8.6. Doseerpomp

De kabelboom voor
verbrandingsluchtaa
kabel eruit (en niet w
De poling is niet van
toereikend is (access

Afb. 45: Stekker Telestart / Thermo Call / Webasto Thermo Test  

br, rt, gn/ws

X9c 

Afb. 46: Stekker C
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8.7.

Afb. optioneel), legenda zie pagina 155 en 156

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Schakelschema                  

 47: Systeemschakelschema Air Top 2000 ST, 12V/24V met draaischakelaar en ventilatieschakelaar (
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gina 155 en 156

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
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Afb. 48: Systeemschakelschema Air Top 2000 ST, 12V/24V met combi-klok, legenda zie pa
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Afb. ar en ventilatieschakelaar (optioneel), 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
 49: Systeemschakelschema Air Top Evo 3900 en Air Top Evo 5500, 12V/24V met draaischakela
legenda zie pagina 155 en 156
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bi-klok, legenda zie pagina 155 en 156

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Scheepsverwarmingssystemen 

Afb. 50: Systeemschakelschema Air Top Evo 3900 en Air Top Evo 5500, 12V/24V met com
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Afb. ent MC04, legenda zie pagina 155 en 156

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
 51: Systeemschakelschema Air Top Evo 3900 en Air Top Evo 5500, 12V/24V met bedieningselem
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8.8. Legenda voor schakelschema's  

   

     

Leidingdoorsneden

< 7,5 m 7,5 - 15 m 

0,75 mm2 1,0 mm2 

1,0 mm2 1,5 mm2 

1,5 mm2 2,5 mm2 

2,5 mm2 4,0 mm2 

4,0 mm2 6,0 mm2 

Leidingkleuren

bl
br
ge
gn
gr
or
rt
sw
vi
ws

blauw
bruin
geel
groen
grijs
oranje
rood
zwart
paars
wit
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Pos
A1

A2

B1

B2
B3
B4
E

F1
F2
F3
F4
H1
H2

H3

H4
K

M1

i 1531 Voorselectieklok en instelwaarde-
detector
In de adapterkabelboom

04 Toets, keuzeschakelaar voor 
hulpfuncties en overdrager 
streefwaarde 
Inschakelaar en overdrager 
streefwaarde 
Ventileren 
CO2-instelling
Externe snelle verwarmingstoets 
Op pos. A2 

Op pos. Y1 
Op pos. P 

Opmerking

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
. Benaming Opmerking
Verwarmingsapparaat Air Top 2000 ST / 

Air Top Evo 3900/5500  
Regeleenheid Regeleenheid 1574 

(bij Air Top 2000 ST)  
Regeleenheid 1580 
(bij Air Top Evo 3900/5500) 

Vlamdoofveiligheid Alleen bij Air Top 2000 ST 
benzineapparaten 

Temperatuurvoeler Intern 
Oververhittingssensor Oververhittingsbescherming
Temperatuurvoeler Extern
Gloeistift / vlamdoofveiligheid Bij Air Top 2000 ST alleen 

gloeistift 
Zekering 24 V 15A/12V 20A Platte zekering SAE J 1284
Zekering 4A Niet in kabelboom aanwezig
Zekering 1A Platte zekering SAE J 1284
Zekering 4A Niet in kabelboom aanwezig
LED groen (in pos. S1) Bedrijfsindicatie
LED rood (in pos. P) Verlichting snelle 

verwarmingsknop, 
stand-by-indicator, 
inschakelcontrole

Symbool verwarmen op display 
(in pos. P)

Bedrijfsindicatie

Lampjes (in pos. P en S)  Display- en toetsverlichting
Leiding voor 
spanningsbewaking 

Optioneel bruikbaar voor extra 
accu-indicator (<6W) of 
accuscheidingsschakelaar 

Motor Ventilator verbrandings- en 
verwarmingslucht

P Voorselectieklok Comb

R Weerstand 
S Bedieningselement MC

S1 Bedieningselement

S2 Schakelaar
S3 Schakelaar
S4 Toets
X1 - 
X7

Steekverbinding 

X8 - 
X13

Steekverbinding 

X14 Steekverbinding 
X15 Steekverbinding 
Y1 Doseerpomp

Pos. Benaming
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sinstructies 

 het inschakelen van het apparaat of de 
or uitlaatgas vrij is. 
oet het verwarmingsapparaat zijn 

 afgesloten ruimten, bijv. in een hal - verstikkingsgevaar. 
are uitstroommonden zodanig dat geen 
htstreeks op levende wezens of 
oelige onderdelen wordt geblazen.
 rondom het verwarmingsapparaat vrij. 
re / temperatuurgevoelige onderdelen zoals 
oir, olieblikken, spuitbussen, gasflessen, brandblusser, 
dingstukken, papier, zeil, fender enz. mogen niet op/
rmingsapparaat worden gelegd of tijdens een 
hiermee in contact kunnen komen!
age: schade onmiddellijk repareren! Tot aan reparatie 
araat niet meer gebruiken!
n van zeewater in verwarmingsapparaat: niet starten, 
pen van geautoriseerde Webasto-partner
armingsapparaat niet voortijdig afbreken (bijv. door 
scheidingsschakelaar), behalve bij nooduitschakeling. 
ng:
ijderen, of
ngsapparaat loskoppelen van de accu 
sschakelaar bedienen).

eling kan het verwarmingsapparaat beschadigd raken!
paraat ongeveer eenmaal per maand (ook in zomer) 
0 min. in gebruik nemen om de brandstof in de leiding 

iekaart na de inbouw (resp. keuring door 
ebasto-partner) terug aan Webasto! Bewaar het 

 aan uw verzekeringsmaatschappij (aanpassing van 
edrag)! 
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9 Keuring en ingebruikneming

Voor de eerste ingebruikneming moet het 
verwarmingsapparaat door een geautoriseerde 
Webasto-partner worden gecontroleerd en 
goedgekeurd! 

• Neem het verwarmingsapparaat alleen in gebruik als het complete 
systeem is gemonteerd!

• Ontlucht het brandstoftoevoersysteem zorgvuldig. In verband met het 
lage brandstofverbruik is een herhaaldelijk inschakelen noodzakelijk 
om de brandstofleiding naar het verwarmingsapparaat te vullen.

• Proefdraaien verwarmingsapparaat: controleer alle water- 
en brandstofaansluitingen op dichtheid en stevige 
verbinding! 

• Bij storingsmelding tijdens gebruik: foutopsporing!
• Typeplaatje/duplicaat typeplaatje goed leesbaar aanbrengen. Noteer 

het jaartal van de eerste ingebruikneming. (Eis uit 2001/56/EG)

10 Bediening

• Controleer voor
huiddoorvoer vo

• Bij het tanken m
uitgeschakeld.

• Niet gebruiken in
• Richt de verstelb

warme lucht rec
temperatuurgev

• Houd de ruimte
Licht ontvlamba
brandstofreserv
poetslappen, kle
naast het verwa
onrustige vaart 

• Bij brandstoflekk
verwarmingsapp

• Bij binnendringe
eerst hulp inroe

• Naloop van verw
drukken op accu
Nooduitschakeli
o Zekering verw
o Het verwarmi

(accuscheiding
Bij nooduitschak

• Verwarmingsap
gedurende ca. 3
te verversen.

• Stuur de garant
geautoriseerde W
aankoopbewijs!

• Meld de inbouw
het verzekerde b
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Verw
bevo
ond

Bij e
leve

Dit is
veilig
Rege
een 

•

•
•

•

•

•

Ond
inter

Jaar
•
•
•
•

cht, gasuitlaat, warmeluchtaanzuiging en 
eren op onbelemmerde inlaat en uitlaat. 
oleren op beschadigingen. 

O2) controleren.

htverwarmingsapparaten 10 jaar na de 
rvangen! Op meegeleverd plaatje de 

ak het plaatje naast typeplaatje op 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
Onderhoud en service

armingsapparaten mogen alleen door een 
egde Webasto -artner worden gerepareerd en 

erhouden. 

en verkeerd uitgevoerde reparatie dreigt 
nsgevaar! 

 belangrijk voor zowel uw eigen veiligheid als voor de 
heid van derden. 
lmatig onderhoud van het verwarmingssysteem is noodzakelijk voor 

storingsvrije werking. 

Schakel voor reparaties het verwarmingsapparaat uit en 
laat alle onderdelen eerst afkoelen! 
Klem de accu voor reparatiewerkzaamheden af! 
Elektrisch lassen: klem de pluspoolkabel van de accu af, 
sluit deze aan op massa (beveiliging regeleenheid). 
Breng geen wijzigingen aan in componenten van het 
verwarmingssysteem. 
Zekeringen vervangen: alleen met voorgeschreven 
zekeringwaarde! 
Gebruik alleen originele accessoires en originele 
vervangingsonderdelen of vreemde onderdelen die door 
Webasto zijn goedgekeurd! 

erhouds- en servicewerkzaamheden dienen met de volgende 
vallen te worden uitgevoerd:

lijks:
Elektrische stekkers en contacten controleren op corrosie. 
Brandstoffilter reinigen of vervangen. 
Brandstofslangen controleren op dichtheid. 
Uitlaatgasinstallatie controleren op corrosie en dichtheid. 

• Aanzuiging verbrandingslu
uitstroommonden control

• Warmeluchtslangen contr

Elke 2 jaar:
• Uitlaatgaswaarden (CO, C
• PC-diagnose uitvoeren.

Elke 10 jaar:
• Warmtewisselaars van luc

eerste ingebruikneming ve
inbouwdatum noteren. Pl
verwarmingsapparaat.

GEVAAR
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12 Technische gegevens

Indien er geen grenswaarden zijn aangegeven, gelden bij de technische 
gegevens de voor verwarmingsapparaten gebruikelijke toleranties van 
± 10% bij een omgevingstemperatuur van +20 °C en bij een nominale 
spanning en nominale omstandigheden. 

12.1. Elektrische bouwelementen:

Regeleenheid, motor, doseerpomp, gloeilamp in de voorselectieklok en 
gloeistift/vlamdoofveiligheid zijn voor 12 volt of voor 24 volt ontworpen. 

De bouwelementen voorselectieklok, oververhittingssensor en 
temperatuursensor zijn van de spanning onafhankelijk. 

12.2. Brandstof 

Als brandstof voor de op diesel werkende verwarmingsapparaten is 
dieselbrandstof volgens norm DIN EN 590 geschikt. 

Bij overschakeling op koudebestendige brandstof moet het 
verwarmingsapparaat ca. 15 minuten in gebruik worden genomen zodat 
ook de brandstofleiding en de brandstofpomp met de nieuwe brandstof 
worden gevuld. 
De apparaten zijn ook voor het bedrijf met PME (biodiesel), die aan DIN EN 
14214 voldoet, toegelaten. 
 



Technische gegevens Scheepsverwarmingssystemen

160

Ver  2000 ST D 
Type 09/19*1085 

006/119*0022 

Mod raat met verdamperbrander 
War - 2,0 kW 
Bran IN EN 590

N EN 14214 
Bran h (0,12 .. 0,24 l/h) 
Nom 24 Volt 
Bed  / 21 - 32 Volt 
Opg - 29 W 
Toel
verw

Dos

Bed

. + 40 °C 

. + 85 °C 

. + 20 °C 

. + 85 °C 

. + 75 °C 

. + 85 °C 
Toel . + 20 °C 
Inste  + 35 °C 
Volu
bij v

 93 m3/h 
0 omw/min 

CO2  ... 8,0 
 ... 12,5 

Afm 311 ± 2 mm
120 ± 1 mm
121 ± 1 mm 

Gew ,6 kg 

http://www.hagerbv.com/catalogus/45-webasto-at2000st-onderdelen-air-top-parts
warmingsapparaat Werking Air Top
goedkeuring EMC 

Verwarming:
e1*72/245*20
e1*2001/56*2
E1 00 0216 

el Luchtverwarmingsappa
mtestroom Regelbereik 0,9 
dstof Diesel D

PME DI
dstofverbruik Regelbereik 0,1 .. 0,21 kg/
inale spanning 12/

rijfsspanning 10,5 - 16
enomen vermogen Regelbereik 14 
. omgevingstemperatuur: 
armingsapparaat: - Bedrijf 

- Opslag 
eerpomp: - Bedrijf 

- Opslag 
ieningselement: - Bedrijf 

- Opslag 

-40..
-40..
-40..
-40..
-40..
-40..

. aanzuigtemperatuur verbrandingslucht -40..
lbereik voor binnentemperatuur Regelbereik +5...
mestroom van de verwarmingslucht 
entilatortoerental 

tegen 0,5 mbar max.
bij 475

 in uitlaatgas (toelaatbaar functiebereik) 1 kW 
2 kW 

5,0
9,0

etingen verwarmingsapparaat Lengte 
Breedte 
Hoogte 

icht 2
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  Air Top Evo 5500 Marine D 
/96*5529 (Air Top Evo 3900 / 5500) 
op Evo 3900 / 5500) 

6/119*0255 (Air Top Evo 3900) 
op Evo 3900) 
6/119*0256 (Air Top Evo 5500) 
op Evo 5500) 
apparaat met verdamperbrander 

1,5 - 5,0 (5,5) kW 
iesel DIN EN 590
E DIN EN 14214 

0,17 - 0,60 (0,66) l/h 
 12 Volt 24 Volt 
olt 10,5 - 16 Volt 21 -32 Volt 

15 - 95 (116) W 

-40... + 40 °C 
-40... + 85 °C 
-40... + 20 °C 
-40... + 85 °C 
-40... + 75 °C 
-40... + 85 °C 
-40... + 20 °C 

 +5... + 35 °C 
max. 200 (220) m3/h 
1,5 kW: 5,0-8,0 %

5,0 kW: 9,0-12,5 % 
gte 423 ± 2 mm

edte 148 ± 1 mm
ogte 162 ± 1 mm 

5,9 kg 
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Verwarmingsapparaat Werking  Air Top Evo 3900 Marine D
Typegoedkeuring e1*72/245*2006

E1 03 5529 (Air T

e1*2001/56*200
E1 00 0255 (Air T
e1*2001/56*200
E1 00 0256 (Air T

Model Luchtverwarmings
Warmtestroom: - Normaal (Plus)  Regelbereik 1,5 - 3,5 (3,9) kW 
Brandstof D

PM
Brandstofverbruik Regelbereik 0,17 - 0,42 (0,47) l/h 
Nominale spanning 12 Volt 24 Volt
Bedrijfsspanning 10,5 - 16 Volt 21 -32 V
Opgenomen vermogen Regelbereik 15 - 40 (50) W 
Toel. omgevingstemperatuur: 
verwarmingsapparaat: - Bedrijf

- Opslag
Doseerpomp: - Bedrijf

- Opslag
Bedieningselement: - Bedrijf

- Opslag 
Toel. aanzuigtemperatuur 
verbrandingslucht 
Instelbereik voor binnentemperatuur 
Volumestroom van de verwarmingslucht tegen 0,5 mbar max. 140 (155) m3/h 
CO2 in uitlaatgas 
(toelaatbaar functiebereik) 

1,5 kW: 5,0-8,0 %
3,5 kW: 9,0-12,5 % 

Afmetingen verwarmingsapparaat Len
Bre
Ho

Gewicht 



Webasto AG
Postfach 80
D - 82132 Stockdorf 
Germany 

National: 
Hotline: 01805 93 22 78 

(€ 0,14 aus dem deutschen Festnetz) 
Hotfax: 0395 5592 353 
Hotmail: technikcenter@webasto.com
www.webasto.de 

International: 
www.webasto.com 
http://dealers.webasto.com

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich. 

In multilingual versions the German language is binding. 

Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend. 
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