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Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga eller 
livshotande skador.

Vid montering och reparation av Webasto värme- och kylsystem krävs Webastoutbildning, teknisk dokumentation, specialverktyg och specialutrust-
ning.

Endast originaldelar från Webasto får användas. Se även tillbehörskatalogen Luft- och vattenvärmeaggregat från Webasto.

Försök ALDRIG montera eller reparera Webasto värme- eller kylsystem utan avslutad Webastoutbildning (eftersom nödvändiga tekniska kunskaper då 
saknas) eller om teknisk dokumentation, verktyg eller utrustning som är nödvändig för en korrekt montering och reparation saknas.

Följ ALLTID Webasto installations- och reparationsinstruktioner noggrant och observera alla VARNINGAR.

Webasto ansvarar inte för problem eller skador som uppstått till följd av att systemet installerats av outbildad personal. 
       
Denna ansvarsfriskrivning gäller särskilt för icke fackmannamässiga monteringar och reparationer utförda av ej utbildade personer samt i de fall där 
originalreservdelar inte har använts.

Ansvaret för dödsfall eller personskador samt för materiella skador, orsakade av avsiktligt eller grovt försumligt brott mot förpliktelser gäller, liksom 
lagstadgat produktansvar. 
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1 Allmänt

Installation och reparation av en integrerad värmeanläggning Dual Top Evo 6 / 7 / 8 från 
Webasto kräver teknisk dokumentation, utbildning hos Webasto, specialverktyg och 
-utrustning. 
Du måste även vara auktoriserad att arbeta med 230 V elektriska system.
Om installation eller andra arbeten utförs av icke-auktoriserade personer, finns risk för 
personskador och skador på Dual Top Evo och fordonet. I händelse av detta kommer 
Webasto att frånsäga sig allt ansvar.

Använd uteslutande Webastos originaldelar. Se även Webastos tillbehörskatalog för 
luftvärmare och varmvattenberedare samt Webastos produktkatalog för husbilar.
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2 Lagstadgade bestämmelser för installationen 

För värmaren Dual Top Evo 6 / 7 / 8 gäller typgodkännande enligt ECE-R 10 (EMC) och 
ECE-R 122 (uppvärmning). 
                 

Tillståndsnummer se kapitel 20, "Tekniska data".

Installationen regleras huvudsakligen Del I och bilaga 7 i direktiv ECE-R 122.

OBS
Bestämmelserna i dessa direktiv är bindande inom det område som gäller för EU-direktiv 
70/156/EEG och/eller 2007/46/EG (för nya fordonstyper fr.o.m. 29.04.2009) och de 
måste även följas i länder där det inte finns några speciella föreskrifter. 
    
Se kapitel 2.1, "Utdrag ur direktiv ECE-R 122 punkt 5 (Del I) och Bilaga 7 för 
montering av värmare". 

Dual Top Evo uppfyller alla standards som gäller för denna produkttyp. Vid installation 
av värmaren Dual Top Evo och tillhörande komponenter måste samtliga bestämmelser 
i de lokala föreskrifterna beaktas (t.ex. 98/83/EG Dricksvattenkvalitet, DIN 2001-2 
Dricksvattenförsörjning, DVGW W 291 Rengöring och desinficering, osv.)

Se till att inte bryta mot de lagliga kraven för tillstånden för fordonet under 
installationen, speciellt vad gäller fastsättningen av värmeanläggningen och dragningen 
av avgasledningarna.

Installationen av värmaren Dual Top Evo 7 / 8 och tillhörande komponenter måste 
utföras enligt bestämmelserna i IEC 60364 (”Elinstallationer på campingplatser och i 
campingfordon”).

VIKTIGT
Om monteringsanvisningen och den där återgivna informationen inte följs påtar sig 
Webasto inte något produktansvar. Detsamma gäller för reparationer som inte är 
korrekt utförda eller där inte originaldelar har använts. Detta innebär att värmarens 
typgodkännande inte gäller och därmed att det allmänna drifttillståndet/ECE-
typgodkännandet bortfaller. 

     

OBS
Nationella tillståndsförordningar ska följas. 

2.1 Utdrag ur direktiv ECE-R 122 punkt 5 (Del I) och Bilaga 7 för 
montering av värmare 

Utdrag börjar.

Del I

5.3 Krav för montering av förbränningsvärmare i fordon 

5.3.1 Tillämpningsområde 

5.3.1.1 Om inte annat sägs i punkt 5.3.1.2 ska förbränningsvärmare monteras enligt 
kraven i punkt 5.3. 

5.3.1.2 Fordon i kategori O med värmare som drivs av flytande bränsle ska anses upp-
fylla kraven i punkt 5.3. 

5.3.2 Förbränningsvärmarens placering 

5.3.2.1 Karosseridelar och alla andra komponenter i närheten av värmaren måste skyd-
das mot alltför hög värme och nedsmutsning av bränsle eller olja.

5.3.2.2 Förbränningsvärmaren får inte utgöra en brandfara, inte ens vid överhettning. 
Detta krav ska anses vara uppfyllt om värmaren monteras med ett tillräckligt stort av-
stånd till alla delar, så att ventilationen blir tillräcklig eller genom att eldfasta material 
eller värmesköldar används. 

5.3.2.3 I fordon i kategorierna M 2 och M 3 får förbränningsvärmaren inte placeras i 
passagerarutrymmet. Den får dock monteras inuti ett effektivt slutet hölje som även 
uppfyller villkoren i punkt 5.3.2.2.

5.3.2.4 Den skylt som avses i punkt 4 i bilaga 7, eller en kopia, ska placeras så att den 
lätt kan läsas när värmaren är monterad i fordonet. 

5.3.2.5 Varje rimlig försiktighetsåtgärd bör vidtas vid placeringen av värmaren för att 
minimera risken för personskada eller skador på personlig egendom. 
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5.3.3 Bränsletillförsel 

5.3.3.1 Bränslepåfyllningsröret får inte vara placerat i passagerarutrymmet och ska vara 
försett med ett tättslutande lock för att förhindra bränslespill.

5.3.3.2 På värmare som drivs med flytande bränsle, och vars bränsletankar är skilda från 
fordonets, ska bränsletypen och påfyllningsstället vara tydligt märkta.

5.3.3.3 Ett meddelande som anger att värmaren måste stängas av innan bränsle fylls på 
ska fästas vid påfyllningsröret. Dessutom ska en lämplig instruktion finnas i tillverkarens 
bruksanvisning. 

5.3.4 Avgassystem 

5.3.4.1 Avgasröret ska placeras så att utsläpp inte kommer in i fordonet genom fläktar, 
varmluftsintag eller öppna fönster. 

5.3.5 Förbränningsluftintag

5.3.5.1 Luften till värmarens förbränningskammare får inte tas från fordonets passage-
rarutrymme. 

5.3.5.2  Luftintaget måste vara placerat eller skyddat på ett sådant sätt att det är osan-
nolikt att det blockeras av skräp eller bagage. 

5.3.6  Intag för uppvärmningsluft 

5.3.6.1 Uppvärmningsluften kan tillföras som friskluft eller återcirkulerad luft och ska 
tas från ett rent utrymme som inte riskerar att förorenas av avgaser som släpps ut från 
framdrivningsmotorn, förbränningsvärmaren eller någon annan källa i fordonet. 

5.3.6.2 Luftintagskanalen ska vara skyddad med nät eller på annat lämpligt sätt. 

5.3.7 Utsläpp för uppvärmningsluft

5.3.7.1 Kanaler som används för att föra den varma luften genom fordonet ska vara 
placerade eller skyddade på ett sådant sätt att ingen kroppsskada eller annan skada kan 
orsakas vid direkt kontakt. 

5.3.7.2 Utsläppet för uppvärmningsluft måste vara placerat eller skyddat på ett sådant 
sätt att det är osannolikt att det blockeras av skräp eller bagage. 

5.3.8 Automatisk kontroll av uppvärmningssystemet 

5.3.8.1 Uppvärmningssystemet ska stängas av automatiskt och bränsletillförseln ska av-
brytas inom 5 sekunder när fordonets motor stannar. Om en manuell anordning redan 
har aktiverats kan uppvärmningssystemet fortsätta att fungera. 

BILAGA 7

KOMPLETTERANDE KRAV PÅ FÖRBRÄNNINGSVÄRMARE 

7 Varningslampa 

7.1 En väl synlig kontrollampa inom förarens synfält ska visa när förbränningsvärmaren 
är påkopplad eller avstängd. 

        
Utdrag slutar.
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3 Användning av den integrerade luftvärmaren/
varmvattenberedaren 

Den integrerade luftvärmaren och varmvattenberedaren Dual Top Evo 6 / 7 / 8 från 
Webasto används för uppvärmning och för varmvattenberedning i husbilar och 
liknande fordon.
Värmeanläggningen fungerar oberoende av motorn och är ansluten till fordonets 
bränsletank och elsystem. 

4 Ytterligare säkerhetsanvisningar 

• Om Dual Top Evo har fallit ner på marken, måste den genomgå en säkerhetskontroll/
reparation av Webasto.

• Det är inte tillåtet att lackera eller bättringslackera delar av eller hela Dual Top Evo 
värmaren.
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5 Installationsexempel

Bild 1: Installationsexempel för en Dual Top Evo värmare i husbil 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

1 Inomhustemperatursensor 

2 Vattenledningar 

3 Dual Top Evo Värmeanläggning 

4 Dual Top Evo-kylluftsintag 

5 Dual Top Evo-damask 

6 Ljuddämpare för 
förbränningsluftintag 

7 Ljuddämpare för avgasrör 

8 Bränsletankanslutning 

9 Bränsletank 

10 Bränslepump 

11 Vattenpump 

12 Färskvattentank 

13 Kylluftsutsläpp och vattenavlopp 

14 Varmluftskanaler 

15 Manöverpanel 
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6 Installation av värmeanläggning 

6.1 Allmänt

VIKTIGT
De bestämmelser som anges i kapitel 2, "Lagstadgade bestämmelser för installationen" 
måste följas exakt.

VIKTIGT
Dual Top Evo får inte lyftas i intaget för uppvärmningsluft! Om det görs blir 
varmluftsfläkten ocentrerad, vilket leder till att fläkten går emot eller blockeras.

OBS
De installationsanvisningar som anges av tillverkaren för den aktuella fordonstypen 
måste följas. 

6.2 Anslutningar Dual Top Evo 

Bild 2: Värmeanläggningens anslutningar 

2 3 4 5

789101112

61

1 Intag för uppvärmningsluft

2 Vattenintag (kallt)

3 Vattenutsläpp (varmt)

4 Kylluftsintag

5 Värmarhuskåpa 
inloppsgränssnitt

6 Öppningar för Dual Top Evo-
kabelstammen och den 
elektriska värmeanläggningens 
kabelstam (endast Dual Top Evo 
7 / 8) 

7 Värmarhuskåpa med 
varmluftsutsläpp

8 Avgasutsläpp

9 Avrinningsslang för 
övertrycksventil och elektrisk 
säkerhets-/utloppsventil

10 Kylluftsutsläpp

11 Bränsleintag

12 Förbränningsluftsintag 



Installation av värmeanläggning Dual Top Evo 6 / 7 / 8

10

6.3 Installationsplats 

Ett utrymme på åtminstone 20 mm bör finnas på värmeanläggningens alla sidor. 

• Utrymmesbehov för varmluftsutsläppet > 150 mm 

• Längd 530 mm 

• Utrymmesbehov för luftintag > 200 mm 

• Bredd 352 mm 

• Höjd 256 mm 

• Utrymmesbehov vid sidorna > 20 mm 

• Utrymme ovanför värmeanläggningen > 20 mm 

VIKTIGT
Alla material som befinner sig i värmeanläggningens omedelbara närhet måste vara 
värmebeständiga (> 100 °C). 

En lämplig plats måste hittas för värmeanläggningen.

Värmeanläggningens utrymmesbehov:

• Det är nödvändigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme på 
värmeanläggningens alla sidor. Se bild 3; 

• Värmeanläggningen måste fästas på en plats i fordonet som klarar en vikt på 35 kg. 

• Alla komponenter måste vara placerade ovanför fordonets vattenkorsningsnivå. 

• Det måste gå att avlägsna värmeanläggningen. 

• Det måste gå att komma åt värmeanläggningen, dessutom måste värmarhuskåpan 
med inloppsgränssnitt gå att ta bort. 

För att spara plats rekommenderar vi att värmaren installeras på fordonets utsida. 
Observera även kapitel 6.6, "Extra anvisningar för utvändig montering". 

Bild 3: Värmeanläggningens mått [mm] 

352

25
6

530 >150>200

>
20

>20

Värmarhuskåpa med 
inloppsgränssnitt

Värmarhuskåpa med
varmluftsutsläpp

>20
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För montering inne i fordonet måste dessutom anvisningarna kapitel 6.7, "Extra 
anvisningar för invändig montering" beaktas. 

Principiellt måste monteringsplatsen vara skyddad mot stänkvatten och möjlig 
nedsmutsning. 

Värmeanläggningens placering: 
Värmaren måste monteras i vågrätt läge (tolerans ± 5º) med öppningarna för 
avgasutsläpp och kylluftsutsläpp riktade nedåt. Se bild 4.

VIKTIGT 
Se efter installationen till att värmeanläggningens hölje inte är i kontakt
med några av fordonets karosseridelar. Säkerställ att alla rörliga delar kan
röra sig obehindrat. Om detta inte görs kan varmlufts- eller kylluftsfläkten eller någon 
annan del blockeras. 

Bild 4: Föreskrivet installationsläge 

+5º

-5º

+5º

-5º
Bild 5: Värmeanläggningens hölje får inte vidröra karosseriet
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6.4 Anslutning av kabelstammen 

  

Kabelstamskontakten X11 (12-polig) är redan ansluten till värmaren. 

    

Bild 6: Demontering av värmarhuskåpan med inloppsgränssnitt 

1

2

3

4

1 Värmarhuskåpa med inloppsgränssnitt 

2 Fästskruvar för värmarhuskåpan med inloppsgränssnitt 

3 Öppning för Dual Top Evo-kabelstammen 

4 Öppning för den elektriska värmeanläggningens kabelstam (endast 
Dual Top Evo 7 / 8).

Bild 7: Anslutning av kabelstammen Dual Top Evo 6 

Bild 8: Anslutning av kabelstammen Dual Top Evo 7 / 8 
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6.5 Installation av värmeanläggningen

• Med hjälp av konsoler och M8-hammarhuvudskruvar som integreras i värmarens 
glidskenor sätts värmaren fast i fordonschassiets bärande delar. 

• För att undvika sprickor inuti värmaren och buller måste vibrationsdämpare 
användas. 
Dra åt M8-bultarna och -muttrarna med ett vridmoment av 22 – 25 Nm. 

• Värmare, konsol och vibrationsdämpare ska monteras så dämparna trycks ihop av 
värmarens tyngd. 

• Se även Webastos produktkatalog för husbilar för olika typer av fästkonsoler. 

• Minst fyra fästpunkter. 

• Att fästa värmeanläggningen enbart på ovansidan eller på en av de båda sidorna är
inte tillräckligt.

Se bild 9 

Bild 9: Möjliga metoder för fastsättning (bild framifrån) 
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6.6 Extra anvisningar för utvändig montering 

• Montera värmaren så att den inte lossnar från fordonet vid förlust av 
vibrationsdämparna.

• Hållarens längsavstånd måste uppgå till minst 200 mm. Se bild 10.

• För att minimera energiförlusterna är det lämpligt att isolera de varmluftsslangar som 
löper på fordonets utsida. 

En basapplikation (se bild 10, detalj A) för individuell fastsättning av Dual Top Evo ingår 
i leveransen.

Bild 10: Fästkonsoler och vibrationsdämpare (Webasto exempel). Detalj A = basapplikation. 

Detalj A
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6.7 Extra anvisningar för invändig montering 

VIKTIGT 
Dual Top Evo samt varmluftsslangarna måste monteras väl undan och utom räckhåll för 
fordonets passagerare och värmekänsliga delar (t.ex. i en inbyggnadslåda eller bakom 
möbler, se bild 11).

• De minsta måtten till värmeanläggningen kapitel 6.3, "Installationsplats" (bild 3) 
måste hållas.

• Alla material i värmeanläggningens omedelbara närhet måste vara värmebeständiga 
(> 100 °C).

• Dual Top Evo ska monteras så att inga värmekänsliga delar kan falla på värmaren eller 
blockera luftintaget och luftutsläppet. 

• De åkande ska inte kunna beröra värmeanläggningen av misstag.

• Det måste gå att komma åt värmeanläggningen för underhåll och reparationer.

• För att uppnå en jämn luftcirkulation måste det finnas en ventilationsöppning på 
minst 100 cm2. Se dessutom kapitel 9.1, "Varmluftsintag". 

6.7.1 Avgastätning utåt

Avgaserna måste alltid släppas ut och får inte komma in i passagerarutrymmet. Se även 
kapitel 14, "Avgassystem" och kapitel 2, "Lagstadgade bestämmelser för 
installationen" för krav på avgassystemet. 

VIKTIGT 
För tätning av värmeanläggningen (och i synnerhet avgasledningen) utåt ska den 
skumtätning som är godkänd av Webasto användas (se bild 12). Webasto tar inget 
ansvar för brister eller skador som beror på användning av andra material. 

Först måste ett hål göras i fordonets golv i samma storlek som tätningen och på samma 
avstånd som tätningens båda urtag. Tätningen kan användas som förlaga för detta.

Värmeanläggningen måste ha en entydig placering. Efter monteringen får 
värmeanläggningen eller tätningens placering inte ändras.

I och med att de utträngande avgaserna kan uppnå mycket höga temperaturer måste 
en temperaturbeständig tätningsmassa (upp till 90 °C) användas för tätning av golvet.

Bild 11: Exempel monteringslåda med minimala innermått 

Golvgenomföringar för 
avgas, kylluft, 
förbränningsluft, 
vattenutsläpp.

Golvgenomföring 
illustrerad med del av 
skumtätning 

L
B

H

L ≥ 880 mm
B ≥ 392 mm
H ≥ 306 mm

Bild 12: Webasto skumtätning för invändig montering 
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Vid monteringen av värmeanläggningen är det dessutom nödvändigt att se upp med 
följande för tätningen utåt: 

• tätningen ska tryckas ihop jämnt till 60 % för tätningen. 
Se bild 13. 
För detta är det lämpligt att använda vibrationsdämpare med en höjd på 30 mm. 

• avgasröret ska ha ett minsta avstånd på 25 mm till tätningen och till fordonets golv. 
Se bild 14.   

VIKTIGT 
I och med att skumtätningens placering är säkrad över värmeanläggningens hela 
livslängd måste tätningen bytas vid varje demontering av värmeanläggningen.

Bild 13: Hoptryckning av tätningen 

60 %

Bild 14: Avgasrörets avstånd till tätningen och fordonets golv 

≥ 25 mm
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OBS 
För att garantera en felfri och säker placering av värmaren och skumtätningen 
rekommenderar vi satsen Dual Top Evo invändig montering. Med hjälp av bottenplattan 
fixeras Dual Top Evo i en enda möjlig position samtidigt som skumtätningen trycks 
samman till rätt mått (se bild 15). Vid intresse kan du kontakta en Webasto 
servicestation.    

7 Typskylt 

Typskylten måste placeras så att den inte kan komma till skada och så att den lätt kan 
läsas när värmaren har monterats (i annat fall måste en dubblettskylt sättas upp på en 
väl synlig plats, eventuellt i motorrummet bredvid fordonets typskylt). 

De årtal som inte gäller måste tas bort från typskylten, och det aktuella årtalet måste gå 
att läsa. 

Bild 15: Sats Dual Top Evo invändig montering 
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8 Varmvattensystem 

Dual Top Evo uppfyller alla standards som gäller för denna produkttyp. Vid installation 
av värmaren Dual Top Evo och tillhörande komponenter måste samtliga bestämmelser 
i de lokala föreskrifterna beaktas (t.ex. 98/83/EG, DIN 2001-2, DVGW W 291). 

OBS 
Under och efter installationen av vattensystemet är det nödvändigt att se till att ingen 
smuts eller lort kommer in i vattencirkulationen.

För att undvika läckage ska en 10 mm standardslangkoppling användas för anslutning 
av vattenledningar eller slangar till värmeanläggningen (t.ex. John Guest/ASP). 
Vattenrören på Dual Top Evo är utrustade speciellt med spår som möjliggör korrekt 
fastsättning och enkel avtagning av slangkopplingen vid behov. 

• Eventuellt kan en termostatisk blandventil monteras.

• Om en slangkoppling inte används måste alla ledningar säkras på sina anslutningar 
med avseende på tryck- och vattentäthet.

• Slangarna ska fästas så att de inte skadas (t.ex. genom användning av 
slangklämmor).  

OBS
Varmvattenledningens innerdiameter bör uppgå till minst 8 mm.

Bild 17: Anslutning vattenledning (exempel) 

Bild 16: Vattensystem (schematiskt) 

1 2 3 4 5 6 7

1 Fordonets färskvattentank 

2 Vattenpump 

3 Kallvattenledning 

4 Vattenutsläpp 

5 Termostatisk blandningsventil (tillval) 

6 Varmvattenledning 

7 Värmeanläggning Dual Top Evo 
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De slangar som används måste vara tryck- (min. 4 bar) och värmebeständiga (90 ºC). 

För driften av värmeanläggningen kan alla typer av sanitärvattenpumpar användas som
– genererar ett tryck på upp till 2,5 bar, 
– är stängda när de är avstängda, 
– har ett minsta tryck på 1 bar. 

Vid användning av nedsänkbara pumpar måste dessutom anvisningarna från 
kapitel 8.1, "Installationsanvisningar för nedsänkbara pumpsystem" beaktas. 

Återflöde av vatten från värmeanläggningen till fordonets färskvattentank måste 
undvikas. Eventuellt kan envägsventiler användas. 

Om det är nödvändigt att begränsa varmvattentemperaturen kan en termostatisk 
blandningsventil användas (se bild 16). 

Vid anslutning till central vattenförsörjning (landsbygds- eller stadsnät) eller vid 
användning av en starkare vattenpump måste en tryckminskningsventil monteras för 
att förhindra att trycket i varmvattenberedaren överstiger 2,5 bar. 

Vattenledningar ska dras så kort som möjligt och utan böjar. Alla slangledningar måste 
vara tryckbeständiga och vattentäta (även kallvattenslangar)! Vid en termisk expansion 
av vattnet kan det uppstå tryck på upp till 4 bar innan övertrycksventilen reagerar. 

Det rekommenderas att alla vattenslangar monteras med fall mot värmaren. Inlopps- 
och avloppsrör som är anslutna till värmeanläggningen ska dras så att det inte finns 
några vattenlås. Då töms även vattenledningarna vid tömningen av 
varmvattenberedaren. 

Vid utvändig montering av Dual Top Evo måste vattenledningarna dras innanför 
luftintagsslangen. Detta förhindrar att vattenledningarna fryser så länge värmaren 
befinner sig i motsvarande läge (se bruksanvisningen).
Dual Top Evo-damasken måste användas för anslutning av luftintagsslangen till 
värmaren och ska säkras med en klämma. Se bild 18.    

OBS 
Fäst inte damasken med skruvar som kan sticka in i damasken och värmarhuskåpan 
med inloppsgränssnitt. Detta kan blockera fläktarna. 

Bild 18: Kall- (A) och varmvattenledningar (B), luftintagsslang (C) och Dual 
Top Evo-damask (D) 

12

3

C

D

B

A
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8.1 Installationsanvisningar för nedsänkbara pumpsystem 

Dual Top Evo-applikationen med ett nedsänkbart pumpsystem kräver en Dual Top Evo-
version för nedsänkbar pump och två extra luftningsslangar: 

• en luftningsslang för kallvattenledningen, så att inget vatten sugs in från fordonets 
färskvattentank när varmvattenberedaren töms 

• en luftningsslang Dual Top Evo-värmare  

Anslut luftningsslangen (1) till kallvattenledningen (2) och fäst den kraftigt stigande på 
(8) backventilen. 

Anordna slangen (1) så att det överflödiga vattnet rinner ut ur fordonet på marken utan 
hinder. 

VARNING 
– Anslutningen för luftningsslangen (1) samt backventilen (8) måste ligga ÖVER 

fordonets färskvattentank (7)! 
– Inga vattenlås! 

Anslut luftningsslangen (4) till slangen som går genom Dual Top Evo (5) värmarhuskåpa 
med inloppsgränssnitt (11) och fäst den med kraftig stigning mot backventilen (3). 

Anordna slangen (4) så att det överflödiga vattnet rinner ut ur fordonet på marken utan 
hinder. 

VARNING 
– Luftningsslangen (4) samt backventilen (3) måste ligga ÖVER fordonets 

färskvattentank (7)! 
– Inga vattenlås! 
– Luftningsslangen (4) måste isoleras utanför fordonets inre för att förhindra frost! 

Bild 19: Dual Top Evo-applikation med ett nedsänkbart pumpsystem 

21 4

67 58

3

1 Luftningsslang

2 Kallvattenledning 

3 Backventil 

4 Luftningsslang Dual Top Evo 

5 Värmare Dual Top Evo nedsänkbar 
pump 

6 Nedsänkbar pump 

7 Fordonets färskvattentank

8 Backventil
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Bild 20: Dual Top Evo Version för nedsänkbar pump 

24 10

911 5

2 Kallvattenledning

4 Luftningsslang Dual Top Evo 

5 Värmare Dual Top Evo nedsänkbar pump 

9 Avrinningsslang för övertrycksventil och elektrisk säkerhets-/utloppsventil 

10 Varmvattenledning 

11 Värmarhuskåpa med inloppsgränssnitt (servicelock)
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9 Varmluftssystem 

OBS 
Värmaren får inte integreras i fordonets värmesystem.

Cirkulationsluftsystemet fungerar endast med varmluftsintag ur kupén. 
Cirkulationsluftsystemet garanterar frostskydd för vattenslangarna vid montering under 
golvet. Det bidrar även till en hög total effektivitet och förhindrar att föroreningar sugs 
in från utsidan. 

Den önskade inomhustemperaturen kan ställas in på manöverpanelen (5 ~ 35 ºC). 
Värme produceras av en dieselbrännare, vid Dual Top Evo 7 / 8 även av en elektrisk 
värmeanläggning eller en kombination av båda. 
Den elektriska värmarens effekt, beroende på typ och inställning: 
Dual Top Evo 7: 
låg effekt = 600 W, hög effekt = 1200 W
Dual Top Evo 8 
låg effekt = 1 000 W, hög effekt = 2 000 W
Värmeeffekten anpassas automatiskt av den dieseldrivna värmaren och regleras mellan 
1 500 W och 6 000 W beroende på effektbehovet (detta beräknas utifrån skillnaden 
mellan den valda temperaturen och den aktuella innertemperaturen). 

För att tillförsäkra att värmeanläggningen fungerar på ett tillfredsställande sätt måste 
det anslutna varmluftssystemets strömningsmotstånd minimeras. Maximalt tryckfall 
mellan varmluftsledningens intags- och utsläppssida: 3,0 hPa vid varmluftsfläktens 
högsta varvtal. 
(1 hPa motsvarar 1 mbar som motsvarar 10 mm vattenpelare). 
Motståndstabellen för varmluftskanaldelar i Webastos tillbehörskatalog för luftvärmare 
och varmvattenberedare eller Webastos produktkatalog för husbilar kan användas som 
utgångspunkt för varmluftssystemets utförande. 
Det totala strömningsmotståndet på 3,0 hPa innebär att 190 punkter inte får 
överskridas. Luftströmmen (luftströmningshastighet) får inte avvika med mer än faktor 
2 i förhållande till varmluftskanalerna. 
Om motståndet i varmluftsfördelningskanalerna är alltför högt kommer 
temperatursensorn inuti värmeanläggningen att detektera en hög lufttemperatur. 
Detta resulterar i en effekthöjning hos varmluftsfläkten och därmed högre bullernivå 

och ökad strömförbrukning. 
Varmluftsslangarna (intag och utsläpp) måste säkras med klämmor eller skruvar vid 
anslutningspunkterna.

OBS
Installationen måste kontrolleras med avseende på:
• kortslutning av luften mellan fordonets värmesystem och värmeanläggningens 

luftintag.
• Luftflödesstopp mellan luftintaget och luftutsläppet på värmaren (se bild 21);
• luftläckage där öppningar har gjorts för att dra slangarna in till eller ut från 

passagerarutrymmet.
 

Bild 21: Förhindra kortslutningar 
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9.1 Varmluftsintag

9.1.1 Allmänt

OBS
Varmluften måste hämtas från insidan. 

Om varmluft tas ur ett slutet utrymme (t.ex. under en säng eller stol), sjunker 
varmluftsfläktens bullernivå. 

Genom att montera luftintaget i ett centralt utrymme får man en jämn luftcirkulation 
på insidan. 

Placera inte varmluftsintaget i ett alltför lågt läge på grund av risken för att smuts eller 
små partiklar faller eller sugs in. Montera ett luftgaller på varmluftsintaget vid behov. 
Vi rekommenderar att intaget placeras över golvnivå. 

Se noga till att inga vätskor kan spillas in i luftintaget. 

Luftintagsslangens innerdiameter (då en sådan används) måste vara 90 mm.

9.1.2 Installation 

Luftintagsslangen utanför passagerarutrymmet ska vara så kort som möjligt, i ideala fall 
mindre än 1 m lång.
Detta för att förhindra värmeförlust och skyddar vattenrören så att de inte fryser. Av 
samma skäl krävs det att luftintagsslangen värmeisoleras. 

• Bestäm läget för ett hål i golvet genom vilket luftintagsslangen ska dras. 

• Borra ett hål med en diameter på 100 mm i golvet. 

• Täta fogen mellan golvet och luftintagsslangen med temperaturbeständig 
tätningsmassa (upp till 90 °C). 

Bild 22: Luftintag framskjutet och placerat över golvnivån 

Bild 23: Varmluftsintag 
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• Isolera luftintagsslangarna på fordonets utsida för att skydda vattenrören mot frost 
och för att minimera energiförluster. 

• Dra vattenledningarna genom luftintagsslangen på insidan av fordonet. 

• Fäst luftintagsslangen på väggen eller golvet. 

9.2 Varmluftsfördelning

Utforma ett luftfördelningssystem som möjliggör en jämn fördelning av värmen i 
samtliga av fordonets uppvärmda avdelningar. Utforma systemet på ett sådant sätt att 
luftflödet genom värmeanläggningens båda utsläpp är någorlunda lika.
Se även Webastos tillbehörskatalog för luftvärmare och varmvattenberedare eller 
Webastos produktkatalog för husbilar för information om förgreningsledningar, 
förbindningsstycken, Y-kopplingar, utsläpp osv. tillverkade av 
högtemperaturbeständiga material. 

Luftfördelningen bör göras så jämn som möjligt för att eventuell luftcirkulation i 
varmluftskanalerna ska undvikas i varmvattenläget.

Värmarhuskåpan med varmluftsutsläpp (se bild 2) har två varmluftsutsläpp till vilka 
varmluftsslangarna måste anslutas.

Båda varmluftsutsläppen ska användas.

De två varmluftskanalernas innerdiameter måste vara 80 mm.

Led varmluften direkt från värmeanläggningen till hytten genom 80 mm slangar.

• Anslut 80 mm-slangar till värmarhuskåpan med varmluftsutsläpp och fäst med 
skruvar för att undvika att de glider ner vid temperaturändringar (se bild 2).

• Anslut hela cirkulationsluftsystemet genom användning av luftfördelare och -
reducerare. Borra hål i väggar och golv vid behov. 
Genom ett lämpligt val av förgreningsledningar och diametrar kan luftflödet och 
således värmeflödet påverkas. 

• Öppningen mellan golvet och varmluftsslangen, där slangen leds utifrån och in i 
fordonet, ska tätas. 

• Montera Webasto-luftutsläpp i änden på varje varmluftsslang. 

• Varmluftsslangar som dras utanpå fordonet ska isoleras för att minska 
energiförluster. 

• Om varmluftsslangar inuti passagerarutrymmet INTE går genom inneslutna områden 
ska de täckas över för att förhindra oavsiktlig beröring. 

• Säkra varmluftsslangarna med slangklämmor vid alla anslutningspunkter. 

• Fäst varmluftsslangarna på väggen eller golvet med hjälp av slangklämmor. 

OBS
• Längden på varmluftskanalerna från värmaren till första luftutsläppet (från vart och 

ett av värmarens utsläpp) måste vara minst 0,80 m.

• Minst två varmluftsutsläpp (en på vardera varmluftskanals huvudstycke) måste vara 
monterade på samma höjd. I den mån det är möjligt bör det vara de varmluftsutsläpp 
som har den kortaste varmluftskanalen till värmaren. 

• För att hålla nere värmeförlusterna bör längden på de varmluftskanaler som dras 
utanför kupén vara så korta som möjligt och isolerade. 

• Dragning av varmluftsslang: så rak som möjligt, stora kurvor. 

• Undvik att trycka samman eller klämma ihop varmluftsslangarna. 

• Inte mer än 30 % av det totala antalet utsläpp får vara stängningsbara. 

• Placera utsläppen på ett sätt sådant att de inte kan blockeras. 

• Ett fritt flöde är en förutsättning för bästa möjliga inomhusvärmning och 
luftcirkulation. 

• Placera slangarna nära golvet för bästa möjliga luftcirkulation. 

VARNING
Brandrisk! Använd endast högtemperaturbeständiga varmluftsslangar från Webasto.
Varmluftsöppningen ska vara placerat så att luften inte blåses på några delar som inte 
tål värmen. Utblåstemperaturen kan ligga på 120 °C (och högre under kort tid) 
beroende på varmluftskanalens längd. 
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Bild 24: Varmluftsfördelning 

Mörk färg: Området under kupéutrymmets golv, 
isolerat 

Ljus färg: Kupéutrymme 
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10 Kylluftsystem 

Kylluft fordras för att skydda värmeanläggningens elektronik och motor mot 
överhettning. Kylluft bör tas från utsidan och inte inifrån fordonet. Luften måste släppas 
ut utanför fordonet.

Värmaren är utrustad med en motor och en fläkt för transport av kylluften. Dessutom 
förser den värmeanläggningen med förbränningsluft.
Motorn arbetar oberoende av varmluftssystemet, som har en egen motor och fläkt. 

10.1 Installation 

Montera skyddsgallret över värmarens kylluftsintag. 
För att undvika att fläkten blockeras av smutspartiklar ska även ett extra skydd för 
kylluftsintaget monteras. 

OBS
Ett trångt kylluftsintag kan leda till att fläktens hastighet ökar och därigenom till 
onödigt buller. 
Därför är det lämpligt att hålla motståndet så lågt som möjligt för luftinsuget.

Bild 25: Kylluftsintag på värmeanläggning 
– med kylluftsintagsskydd och skyddsgaller 60 mm (vänster) eller 
– enbart med skyddsgaller diameter 100 mm (höger) 
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11 Tömnings- och tryckreduceringssystem

Varmvattenberedaren är utrustad med ett 

1) tömningssystem som automatiskt tömmer ut vatteninnehållet som ett skydd mot 
frost (varmvattenberedarens vattentemperatur under 6 ºC). 
Systemet kan även tömmas manuellt. 

2) tryckreduceringssystem som förhindrar tryck över 3,5 bar inuti 
varmvattenberedaren. 

I båda fallen strömmar vattnet ut via en gummislang som finns nertill på 
värmeanläggningen. Vattnet släpps ut under fordonet. 

Övertrycksventilens och den elektriska säkerhets-/utloppsventilens avloppsslang (nr 9, 
bild 2) ska dras på ett sådant sätt att vattnet kan rinna ut ur fordonet och ner på marken 
utan hinder. 

För att uppnå en komplett tömning av vattensystemet och varmvattenberedaren 
rekommenderas användning av ren tryckluft (enligt DIN ISO 8573-1 "Kvalitetsklasser 
tryckluft"). Öppna alla kranar, anslut tryckluft från ca 2 bar till varmvattenkranen och 
låt den vara ansluten tills det inte längre kommer ut något vatten. 
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12 Bränsletillförsel 

12.1 Allmänt 

Bränslet tas vanligtvis från fordonets egen bränsletank. Det kan även tas från en separat 
bränsletank (tillbehör). Tillåtna värden för maximitrycket vid bränslepumpens inlopp 
visas i bild 26. 

OBS
Ett märke måste fästas vid bränslepåfyllningsröret som upplyser om att 
värmeanläggningen måste stängas av före påfyllning av bränsle. 
Ett klistermärke ingår i leveransen.     

  

Innerdiameter, iø = 2 mm 
Längd utsidan,  l1 ≤ 1,4 m 
Längd trycksidan, l2 ≤ 6 m 

Tillåten höjd på bränsletilloppet
H [m] 

vid maximitryck [bar]
i bränsleledningen 

0,0 1 
1,0 0,91 
2,0 0,83 

Maximal höjd för bränsletilloppet
S [m] 

vid maximalt negativt
tryck [bar]

i bränsletanken 
0,0 -0,10 
0,5 -0,06 

Bild 26: Bränsletillförsel 
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12.2 Bränslepump 

Bränslepumpen DP40 är ett kombinerat tillförsel-, doser- och avstängningssystem och 
är föremål för vissa installationskriterier (se bild 26 och bild 28).

12.2.1 Installationsplats 

Bränslepumpen och bränsleledningar får inte monteras i närheten av utströmmande 
hetta från någon varm del av fordonet. En värmesköld måste användas, vid behov.

Bränslepumpen måste monteras på fordonets utsida.

Det är endast tillåtet att montera bränslepumpen på värmeanläggningen (se Bild 27, 
"Monteringsplats (A) för bränslepump på värmeanläggningen") om bränsleledningens 
sugsida inte är längre än 1,4 m. 

Om bränsleledningens sugsida är längre än 1,4 m måste bränslepumpen installeras skilt 
från värmeanläggningen. I så fall ska du förlänga kabelstammen för bränslepumpen. 

OBS
Genom att bränslepumpen monteras på en så stabil del av fordonschassiet (t.ex. en 
längsgående balk) kan fortplantningen av vibrationer reduceras. Därigenom uppfattas 
bränslepumpens tickande ljud mindre. 

12.2.2 Installation och fastsättning

Bränslepumpens installationsläge är begränsat enligt vad som visas i bild 28 för att 
tillförsäkra en effektiv automatisk avluftning. 
Bränslepumpen ska monteras i vågrätt läge (0 ~ 5º). 

Den ska monteras med en vibrationsdämpande anordning för att minska oljud.

Beakta bränsleflödets riktning. Pilen som sitter på bränslepumpen måste peka mot 
värmaren. 

Bild 27: Monteringsplats (A) för bränslepump på värmeanläggningen 

A

Bild 28: Inbyggnadsläge för bränslepumpen DP 40 

0 till 5º
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12.3 Bränsleanslutning

Rekommenderade lösningar för bränsleanslutning framgår av Webastos 
produktkatalog för husbilar. 

1) Anslutning till fordonets bränsleledning:

a) Om det inte finns någon matarpump i fordonets bränsletank kan ett T-rör 
anslutas till motorns sugledning.

b) Om fordonet har en matarpump i bränsletanken ansluts ett T-rör till motorns 
bränsle returledning.
Kontrollera att returledningen når nästan ner till tankens botten i annat fall 
får värmeanläggningen inget bränsle vid låg bränslenivå i tanken.

OBS
Det rekommenderas att bränslet matas ur returledningen. Ta reda på före installationen 
om detta är möjligt för din fordonstyp. Kontakta en Webasto servicestation. 

OBS
Båda alternativen är endast genomförbara om bränsletrycket vid anslutningspunkten 
till bränsleledningen inte överskrider de värden som anges i kapitel 12.1, "Allmänt".
Ledningen från T-kopplingen mot bränslepumpen ska gå nedåt. 

2) Bränslet kan tas från fordonets egen bränsletank eller från en separat tank med 
ett bränslesugrör. Se bild 30. 
Installera bränslesugröret på tankarmaturen. Den måste först demonteras. Då du 
borrar ett hål ska du se till att ha en slät och jämn yta för ordentlig tätning.    

3) Webasto bränsleanslutning
Se bild 31. 
Använd monteringsanvisningarna för varje typ av bränsleledning. 

12.4 Bränsleledningar 

Som bränsleledningar får endast stål- och plastledningar av mjuk, lätt och 
temperaturbeständig PA 11 eller PA 12 (t.ex. Mecanyl RWTL) enligt DIN 73378 
användas. Eftersom ledningarna normalt inte kan dras med en konstant stigning ska
innerdiametern inte överskrida 2 mm. I grövre bränsleledningar skulle luft eller
gasbubblor ansamlas och orsaka funktionsstörningar. 

Bild 29: Anslutning till fordonets bränsleledning med en 
Webastobränslekoppling 

Bild 30: Webasto bränsleanslutning 

2
1

3

1 = Tankdykrör 
2 = Tätningsring 
3 = Tankarmatur
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12.4.1 Dragning 

Ledningarna ska dras uppåt från bränslepumpen till värmeanläggningen för att 
underlätta automatisk avluftning. 

Undvik att dra ledningarna förbi eller över varma områden (t.ex. över en avgasledning) 
på ett avstånd som är mindre än 100 mm utan att använda värmesköldar. 

Bränsleledningarna måste fästas mot fordonets chassi för att förhindra att de hänger 
ner. De måste installeras på ett sådant sätt att de inte kan skadas av flygande stenskott 
eller höga temperaturer (avgasledningen). Bränsleledningarna måste säkras vid 
anslutningarna med hjälp av slangklämmor för att förhindra att de glider loss. 

12.4.2 Hopkoppling av två rör med en slang 

Den korrekta tekniken för att koppla ihop bränsleledningar med en slang visas i bild 32.
Säkerställ att inga läckor föreligger.   

12.5 Bränslefilter

Undvik bränslefilter i värmeanläggningens bränslesystem eftersom fukt i luftbubblorna 
kan frysa under vintern och helt och hållet blockera bränsleflödet. 

Bild 31: Webasto bränsleanslutning 

≥ 25 mm

Hålbild

Bild 32: Rör-/slanganslutning 

1

2 2

Rätt

Fel

1 = Klämma 
2 = Luft- eller gasbubblor 



Tillförsel av förbränningsluft Dual Top Evo 6 / 7 / 8

32

13 Tillförsel av förbränningsluft 

13.1 Allmänt

Värmarens förbränningsluft får inte tas ur fordonets passagerarutrymme (utdrag ECE-R 
122). 

OBS
För att minska bullret måste en luftintagsljuddämpare monteras.

Förbränningsluften måste tas från ett ställe som är så svalt som möjligt och skyddat mot 
vattenstänk. 

13.2 Intagsledning för förbränningsluft 

A = koppling till värmeanläggningen ø 22 mm. 
B = ljuddämpare 

En intagsledning krävs för förbränningsluft. 

OBS
Undvik att trycka samman eller klämma ihop luftinsugsledningen. 

OBS
Intagsöppningen för förbränningsluft måste placeras så att den inte kan täppas till av 
smuts eller snö. Se bild 34. 

Den sammanlagda längden hos
intagsledningen för förbränningsluft
(med ljuddämpare): 

max. 2,0 m 

Ledningens innerdiameter: 22 mm 
Minimal krökningsradie: 50 mm 
Sammanlagda krökningar på
förbränningsluftledningen: 

max. 270° 

Bild 33: Förbränningsluftintag 

Bild 34: Förhindra att ledningen täpps till av smuts 

A

B
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OBS
Intagsöppningen för förbränningsluft får inte riktas mot färdriktningen. Se bild 35. 

Intagsslangen för förbränningsluft ska vara riktad nedåt från värmeanläggningen. Om 
detta inte är möjligt ska du göra ett dräneringshål för kondensvatten med en diameter 
på 4 mm vid dess lägsta punkt. Se bild 36.

Bild 35: Ledningens ände får inte peka mot fordonets framsida. 

Bild 36: Förhindra att kondensvatten ansamlas 
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14 Avgassystem 

14.1 Allmänt

Se kapitel 2, "Lagstadgade bestämmelser för installationen" angående krav på 
avgassystemet. 

OBS
En avgasljuddämpare måste monteras för att minska bullernivåerna. 
Ljuddämparen ska i ideala fall installeras nära värmeanläggningen (inte på mer än 0,20 
m avstånd) följd av ett långt ändrör (min. 1 m) för bästa möjliga reducering av 
bullernivån. 
Ljuddämparen kan monteras på fordonets chassi. Den kan även monteras på 
värmeanläggningen (se bild 37).      

14.2 Avgasledning 

Som avgasrör används styva eller flexibla rör av rostfritt stål med en minsta godstjocklek 
på 1,0 mm. Avgasröret måste anslutas till värmeanläggningen med hjälp av en Webasto 
avgasrörsklämma. En avgasrörsats som inkluderar ett särskilt fäste för att montera 
ljuddämparen på värmeanläggningen finns att tillgå.
  

Bild 37: Avgasljuddämpare monterad på värmeanläggningen 

Bild 38: Avgasljuddämpare (valfri flödesriktning) 

Avgasledningens totala längd (inklusive ljuddämpare): max. 3,0 m 

Ledningens innerdiameter (rostfritt stål): 22 mm 

Minimal krökningsradie: 50 mm 

Avgasledningens sammanlagda
krökningar: 

max. 270° 
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• Max. en (1) skarp 90°:s krök får anslutas. 
Däremot kan avgasröret ha flera mjuka 90°:s böjar. 
Se bild 39. 

• Avgasledningen ska riktas nedåt från värmeanläggningen så att kondensvatten kan 
rinna ut (se bild 40). Om detta inte är möjlig ska ett dräneringshål för kondensvatten 
med en diameter på 4 mm borras där ledningen är som lägst. 

• Ledningens mynning får inte riktas mot färdriktningen. Se bild 42. 

• Förhindra att kondensfickor bildas under fordonet. Se bild 42. 

• Utsläppsriktning: 45 till 70°. 
En fästklämma ska placeras max. 150 mm från avgasrörets ände för att tillförsäkra 
att vinkeln av 45-70° uppnås.

VIKTIGT 
Om avgasrörets ände riktas på annat sätt än bilden kan det innebära en brandrisk. 
Se bild 42. 

• Hela avgassystemet måste vara placerat utanför fordonet.

• Montera ledningen på ett sådant sätt att den inte kan sätta eld på något. 

• Ledningen måste placeras så att den inte kan täppas till av smuts eller snö. 
Se bild 41. 

• Ledningen måste dras på ett minimiavstånd på 300 mm från fönster eller andra 
ventilationsöppningar samt gasflaskor resp. förvaringsutrymmen för gasflaskor 
EN 1949 "Installationskrav på anläggningar för flytande gas").

• Ledningen måste dras så att det är ett avstånd på minst 500 mm till bränslesystemet.

• Avgasutsläppet får inte vara placerat direkt under en dörr, ett fönster eller någon 
annan ventilationsöppning. Se till att avgaserna inte blåser mot ett tält eller en husbil 
i närheten. 

• Avgasutsläppet bör placeras på motsatt sida om ingångsdörren. 

• Se till att avgasröret inte kan komma i kontakt med marken, trottoarkanter eller 
farthinder.        

Bild 39: Krökar, gjutna (vänster) och böjt rör (höger) 

Bild 40: Förhindra att kondensvatten ansamlas 
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Bild 41: Förhindra att ledningen täpps till av smuts 

Bild 42: Anordning och riktning av avgasutsläppet 

A: Rikta avgasutsläppet 45 ~ 70º nedåt och åt sidan för att
undvika att avgaser samlas under fordonet. 

B: Avsluta avgasledningen i linje med sidan på fordonets kaross. 

C: Avsluta avgasledningen genom att kapa det horisontellt för att 
undvika att fartvind kan komma in. 

45 ~ 70º

B

C

A

(vy framifrån)
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15 Elektriska anslutningar 

Den elektriska anslutningen utförs enligt bild 43 eller bild 44. 

OBS
Dragningen av Dual Top Evo-kabelstammen i fordonet ska göras så att inga ledningar kommer i kläm. 
 

Bild 43: Översiktsbild elektriska anslutningar för Dual Top Evo 6 med manöverpanel 

1 Dual Top Evo 6 

2 Kabelstam (extern) 

3 Manuell/programmerbar 
manöverpanel 

4 Fordonets förbrukarbatteri 

5 Säkring 5 A 

6 Säkring 15 A 

7 Säkring 15 A 

8 Bränslepump 

9 Inomhustemperatursensor 

10 Kablar 
inomhustemperatursensor 



Elektriska anslutningar Dual Top Evo 6 / 7 / 8

38

   

Bild 44: Översiktsbild elektriska anslutningar för Dual Top Evo 7 / 8 med programmerbar manöverpanel 

10

11

12

13

15

14

1 Dual Top Evo 7 / 8 

2 Kabelstam (extern) 

3 Programmerbar manöverpanel 

4 Fordonets förbrukarbatteri 

5 Säkring 5 A 

6 Säkring 15 A 

7 Säkring 15 A 

8 Bränslepump 

9 Inomhustemperatursensor 

10 Kablar inomhustemperatursensor 

11 Mottagare Telestart/Thermo Call 
(tillval) 

12 Reläbox 

13 Kabelstam elektrisk 
värmeanläggning (integrerad) 

14 Kabelstam 230 V 

15 Strömförsörjning 230 V 
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15.1 Anslutning av strömförsörjningen 

Använd endast 12 V DC. 
Försäkra dig om att du tar strömmen direkt från fordonets förbrukarbatteri. 
Inga strömbrytare utöver den på manöverpanelen får användas. 
Värmaren får endast sättas på och stängas av med hjälp av Dual Top Evo-
manöverpanelen. 

Säkringshållaren får endast monteras på fordonets insida. 

Använd säkringarna: 
- 15 A 
- 15 A 
- 5 A 

Varje säkring ska kopplas till den korrekta kabeln (färg). 

5 A: röd-blå kabel
15 A: röd-svart kabel
15 A: röd kabel 

Se till att den gula låskilen är intryckt i varje säkringshållare när kablarna har anslutits. 
Detta förhindrar att kablarna glider ur när en säkring sätts i eller byts ut. 
Se bild 46.

OBS 
Innan en säkring byts, se till att Dual Top Evo är avstängd.   

VARNING 
En felaktig koppling av säkringarna som inte motsvarar specifikationerna kan leda till 
brand. 

Bild 45: Avlägsna fästplattan från säkringshållaren

Bild 46: Säkringshållare, installationsläge
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15.2 Inomhustemperatursensor 

Inomhustemperatursensorn bör placeras på en vertikal yta, medelhögt (brösthöjd) över 
golvet.

Undvik att inomhustemperatursensorn: 

• ligger rakt i varmluftsströmmen (från fordonets värmesystem eller från Dual Top Evo-
värmaren); 

• placeras nära värmekällor, 

• placeras i direkt solljus (till exempel på instrumentbrädan), 

• installeras i ett skåp, 

• installeras bakom en gardin eller liknande. 

Se till att luften i hytten kan cirkulera fritt runt sensorn. 

Installera fjärrsensorn för inomhustemperatur på insidan:

• Borra ett 3 mm hål precis under sensorns läge. 

• Ta bort flatkontakten från kabeln så att genomföringen blir enkel. 

• Dra sensorkabeln genom hålet.  

• Fäst sensorn. 

• Dra kabeln till manöverpanelen.

• Sätt tillbaka flatkontakten på sensorkabeln. 

• Fäst kablarna vid väggen eller golvet.

Bild 47: Inomhustemperatursensor 
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15.3 Anslutning av den manuella manöverpanelen 

• Bestäm den bästa platsen för manöverpanelen.
Manöverpanelen måste befinna sig i förarens synfält. 
Den måste vara synlig och tillgänglig för användaren. 
Samtidigt måste den vara oåtkomlig för barn. 
–15° < bästa synvinkel < +15°. 

• Kontrollera att det blir tillräckligt med plats bakom den plats som där 
manöverpanelen ska placeras. 

• Ordna med ett lämpligt hål på den önskade monteringsplatsen (se bild 48). 

• Anslut kabelstammens kontakt X4 (4-polig) till manöverpanelen (se bild 49). 

• Anslut inomhustermometerns kontakt X0 (2-polig) till manöverpanelen (se bild 49). 

• Fäst manöverpanelen med fyra skruvar. 

• Sätt på skyddet på manöverpanelen.
OBS

Kontakt X2:
– Webasto Thermo Test PC-diagnos och 
– Webasto Telestart/Thermo Call 

(tillval till den programmerbara manöverpanelen) 

OBS
Värmaren Dual Top Evo 6 kan enkelt utrustas i efterhand med den programmerbara 
manöverpanelen. Därigenom får användaren extra komfortfunktioner som inte ingår i 
den manuella manöverpanelen (t.ex. programmerbar timer, ...). 
Kontakta en Webasto servicestation vid intresse. 

Bild 48: Montering av den manuella manöverpanelen 

Bild 49: Elektriska anslutningar manuell manöverpanel 

X0
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15.4 Anslutning av den programmerbara manöverpanelen 

• Bestäm den bästa platsen för manöverpanelen. 
Den måste vara synlig och tillgänglig för användaren. 
Samtidigt måste den vara oåtkomlig för barn. 
–15° < bästa synvinkel < +15°. 

• Kontrollera att det blir tillräckligt med plats bakom den plats som där 
manöverpanelen ska placeras. 

• Ordna med ett lämpligt hål på den önskade monteringsplatsen (se bild 50). 

• Sätt in adaptern i öppningen. 

• För att garantera att adaptern sitter säkert böjer du adapterns läppar utåt. 

• Anslut den externa kabelstammens kontakt X4 (4-polig) och X5 (6-polig) till 
manöverpanelen (se bild 51). 

• Anslut inomhustermometerns kontakt X0 (2-polig) till manöverpanelen (se bild 51). 

• Tillval: Anslut kontakt X2 (4-polig) till mottagaren till Telestart/Thermo Call (se bild 51). 

• Fäst manöverpanelen i adaptern.  

OBS
Kontakt X2:
– Webasto Thermo Test PC-diagnos och 
– Webasto Telestart/Thermo Call (tillval). 

Demontering av manöverpanel

Placera en eller två sugkoppar på manöverpanelen. 
Skjut alternativt in ett platt, halt föremål (t.ex. plastkort) under manöverpanelen på 
höger och vänster sida. 
Dra ut manöverpanelen från adaptern. 
Se till att manöverpanelen resp. möbleringen inte skadas. 

Bild 50: Montering av programmerbar manöverpanel 

Bild 51: Elektriska anslutningar, programmerbar manöverpanel 
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15.4.1 230 V anslutning 

1 Monteringsarbeten för anslutningen på 230 V måste alltid utföras av personal 
som är behörig för elsystem på 230 V. 

2 Monteringen måste utföras enligt IEC 60364. 

3 Anslut till strömförsörjningen på 230 V. 

4 Installera reläboxen så att nödvändig skyddsklass uppnås. Skydda alltid reläboxen 
mot vatten och smuts samt mot obehörig åtkomst av obehöriga personer, i 
synnerhet barn. 
Rekommendation: Montera reläboxen på en DIN-skena. 

OBS 
Den externa kabelstammens längd från värmeanläggningen till reläboxen är begränsad 
till maximalt 3 m.

5 Anslut ledningen på 230 V till reläboxen. 

6 Anslut den externa kabelstammens kontakt X6 (8-polig) till reläboxen. 

7 Anslut den elektriska värmeanläggningens kabelstam till reläboxen (4 ledningar) 
och jord (gröngul). 

8 Förse ledningarna med ett mekaniskt skydd mot slitage, skärskador, brott etc. 
Fäst ledningarna på väggen eller på golvet. 

OBS 
Använd en felströmsbrytare som uppfyller bestämmelserna i lagstiftningen. 

Bild 52: Anslutning av reläboxen 

L1

N

Värmeanläggning 1

Värmeanläggning 2
1

sw

br

gr

bl

L1 = 230 V, fas 

N = 230 V, nolledare 

bl = blå 

br = brun 

ge = gul 

gn = grön 

gr = grå 

sw = svart 

1 Reläbox 

2 Kabelstam 230 V 

3 Kabelstam (extern) med kontakt 
X6 

4 Kabelstam elektrisk 
värmeanläggning 
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16 Kopplingsscheman   

Bild 53: Kopplingsschema Dual Top Evo 6 

1

3

4

7

6

5
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Bild 54: Kopplingsschema Dual Top Evo 7 / 8 

1

3

4

6

2

5

7
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16.1 Teckenförklaring till kopplingsschemana 

 

    

1 Kabelstam (extern) 

2 Elektriska värmeanläggningens kabelstam (endast Dual Top Evo 7 / 8).  

3 Fordonets förbrukarbatteri 

4 Säkring 15 A (röd kabel) 

5 Säkring 15 A (svart kabel) 

6 Säkring 5 A (röd-blå kabel) 

7 Inomhustemperatursensor 

Kabeltvärsnitt 

< 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 

 

Kabelfärger 

bl 
br 
ge 
gn 
gr 
or 
rt 
sw 
vi 
ws 

blå 
brun 
gul 
grön 
grå 
orange 
röd 
svart 
violett 
vit 

Position Beskrivning Kommentar

X0 Kontakt, 2-polig till manöverpanelen 

X1 Kontakt, 2-polig 2 stycken, till den elektriska värmaren i Dual Top Evo 7 / 8 

X2 Kontakt, 4-polig till PC-diagnos/Telestart/Thermo Call 

X3 Kontakt, 2-polig till bränslepumpen 

X4 Kontakt, 4-polig till manöverpanelen 

X5 Kontakt, 6-polig till manöverpanelen 

X6 Kontakt, 8-polig till reläboxen (endast för Dual Top Evo 7 / 8) 

X11 Kontakt, 12-polig till värmaren Dual Top Evo 6 / 7 / 8 

X12 Ledarände 4 stycken till reläboxen, 1 till jord (endast för Dual Top Evo 7 / 8)
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17 Att starta värmeanläggningen för första gången 

• Efter monteringen av värmeanläggningen måste bränsleledningen avluftas 
noggrant.

OBS
På grund av den låga bränsleförbrukningen kan det vara nödvändigt att koppla på 
värmeanläggningen flera gånger för att fylla upp bränsleledningen fullständigt. 

• På Dual Top Evo 7 / 8: ska en extern strömledning anslutas (230 V AC). 

• Desinficera och skölj ur hela vattentillförselsystemet. 
Information om desinficering av vattenförsörjningssystemet finns i kapitlet 
”Underhåll” i bruksanvisningen. 

• Fyll färskvattentanken och vattensystemet. 
Använd endast dricksvatten och undvik smuts eller lort i vattensystemet! 
Använd en ren slang som sköljts noga (ca 30 sekunder).
Lufta ur vattenledningarna. 

• Utför ett test av värmeanläggningen för att kontrollera att inga anslutningar läcker 
och för att säkerställa att de är ordentligt fästa. Om värmeanläggningen får ett fel 
under drift måste felet lokaliseras och åtgärdas. 

• Kontrollera den manuella tömningsfunktionen med manöverpanelen. 
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18 Felmeddelandevisning 

Värmeanläggningen kan identifiera fel hos enskilda komponenter och under drift. 

18.1 Manuell manöverpanel 

På manöverpanelen visas felmeddelandena genom blinkningar.

Efter 5 snabba GRÖNA blinkningar sker visningen av felmeddelandet i form av en serie 
långa RÖDA blinkningar. Detta upprepas tills värmeanläggningen stängs av. Betydelsen 
av antalet röda blinkningar visas i Tabell 1, ”Felmeddelanden - manuell manöverpanel,” 
på sidan 49. 
Därefter kommer åter en serie på 5 snabba GRÖNA blinkningar.   

Rätta till orsaken till felet. 

För att rätta till felet ska du snabbt stänga av och sätta på värmeanläggningen (minst
5 sekunder). 

Upprepad förekomst av allvarliga fel som överhettning eller utebliven start leder till en 
blockering av värmaren som bara kan hävas genom att felen åtgärdas. 
För detta måste strömförsörjningen brytas (t.ex. genom att alla 3 säkringarna tas bort i 
tur och ordning 5 A, 15 A, 15 A och sedan sätts in igen i omvänd ordning) när enheten 
är på (se bruksanvisning, driftvalsbrytare A i läget 1, 2, 3, 4 eller 5) men utan att 
värmeanläggningen är igång (kan identifieras på värmeanläggningens ljud). 
Felavhjälpningen kan även göras med Webasto Thermo Test PC-diagnos.

Vid ett fel stängs värmeanläggningen av. Vid fel på den elektriska säkerhets-/
utloppsventilen (17 röda blinkningar) går det fortfarande att värma kupéutrymmet. 

Bild 55: Exempel på felmeddelande 

”n” x röd 5 x grön5 x grön

1 2 ”n”
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Tabell 1 Felmeddelanden - manuell manöverpanel

Antal RÖDA 
blinkningar 

Betydelse Avhjälpande åtgärd 

00 Ingen kommunikation mellan manöverpanelen och 
värmaren eller fel på manöverpanelen 

Avlägsna först säkringarna 15A (röd kabel)  och 5A. Sätt sedan i säkringen 15A (röd kabel) efterföljd 
av säkringen 5A. 
Kontrollera manöverpanelens anslutningar. 
Kontrollera säkring 15A (röd kabel). 
Kontrollera kabelstammen. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

01 Ingen start (efter 2 startförsök) Kontrollera bränsletillförseln (tillräckligt med bränsle, minst 8 liter, kontrollera bränsleanslutningen 
och bränsleslangarna), återställ värmaren (stäng av den i minst 30 sekunder). 

02 Flamavbrott 
Omstart misslyckades 

Se felmeddelande 01 

03 Underspänning eller överspänning Ladda batteriet eller anslut till en annan strömförsörjning (12 V DC),
återställ värmeanläggningen (stäng av den i minst 5 s) 

04 Frånkoppling/kortslutning/överhettning av bränslepumpen Kontrollera bränslepumpens kabel och anslutningar, kontrollera huruvida
överhettning föreligger (se fel 06 och 07), återställ värmeanläggningen (stäng av den i minst 5 s) 

05 Varmluftsmotorfel: frånkoppling/kortslutning/
fläkthastigheten utanför tillåtet område/fläkten blockerad 

Säkerställ att varmluftsfläkten kan rotera fritt, avlägsna eventuella blockerande föremål, återställ 
värmaren (stäng av den i minst 5 s) 

06 Överhettning eller överskridande av värde för 
vattentemperatursensorn 

Kontrollera vattennivån, återställ värmaren (stäng av den i minst 5 s) eller välj vinterläge, uppvärmning 
utan varmvattenberedning. 

07 Överhettning eller överskridande av värde för 
varmluftstemperatursensorn 

Säkerställ att den varma luften kan flöda obehindrat och att luftintagen och -utloppen inte är 
blockerade. 
Återställ värmaren (stäng av den i minst 5 s.) 

08 Överhettning av värmarens kontrollenhet Säkerställ att kylluften kan flöda fritt (stäng av den i minst 5 s) 
09 Motorfel relaterat till förbränningsluft: frånkoppling/

kortslutning/överbelastning/blockering 
Säkerställ att kylfläkten kan rotera fritt, ta bort eventuella blockerande föremål. 
Kontrollera säkring 15A (röd kabel) . 

10 Fel i styrenheten/värmaren blockerad Återta värmaren i drift (se avsnittets början) och starta om värmaren. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

11 Inomhustemperatursensor
frånkoppling eller kortslutning 

Kontrollera placeringen av kablarna, förhindra att de kläms, kontrollera kontakten bakom 
manöverpanelen.
Återställ värmaren (stäng av den i minst 5 s.) 

12 Varmluftstemperatursensor frånkoppling/kortslutning Återställ värmaren (stäng av den i minst 5 s.). 
Kontakta en Webasto servicestation. 

13 Varmluftstemperatursensor frånkoppling/kortslutning Se felmeddelande 12 
14 Glödstift/flamvakt frånkoppling/kortslutning Se felmeddelande 12 
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18.2 Programmerbar manöverpanel 

Ett felmeddelande matas ut på manöverpanelen.

Rätta till orsaken till felet.

För att återställa felet, bekräfta meddelandet genom att trycka OK (om det finns) eller 
stäng av Dual Top Evo i minst 5 sekunder.

Upprepad förekomst av allvarliga fel som överhettning eller utebliven start leder till en 
blockering av värmaren som bara kan hävas genom att felen åtgärdas. 

Gör detta genom att koppla bort strömförsörjningen: 

1 Säkerställ att värmaren/fläkten inte är igång (genom att lyssna på ljudet från 
värmaren igång). 
Om nödvändigt, vänta tills fläktarna stannar.

2 Stäng av Dual Top Evo genom att trycka på knappen På/Av .

3 Ta bort 15 A-säkringen (röd kabel). Vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan 
tillbaka säkringen.

Nu är värmaren återställd. 
Felavhjälpningen kan även göras med Webasto Thermo Test PC-diagnos.

Vid ett fel stängs värmeanläggningen av. Ett fel i den elektriska säkerhets-/
utloppsventilen (meddelande 28 och 29) leder inte till att värmaren stängs av och visas 
inte medan den är i gång. 

15 För tidig flamavkänning Se felmeddelande 12 
17 Frånkoppling eller kortslutning av den elektriska säkerhets-

/utloppsventilen 
Se felmeddelande 12 

Tabell 1 Felmeddelanden - manuell manöverpanel

Antal RÖDA 
blinkningar 

Betydelse Avhjälpande åtgärd 
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Tabell 2 Felmeddelanden - programmerbar manöverpanel

Meddelande Betydelse Avhjälpande åtgärd 
Meddelande 01
Ingen dataförbindelse 

Ingen kommunikation mellan manöverpanelen och 
värmaren eller fel på manöverpanelen 

Avlägsna först säkringarna 15A (röd kabel) och 5A. Sätt sedan i säkringen 15A (röd kabel) 
efterföljd av säkringen 5A. Kontrollera manöverpanelens anslutningar. 
Kontrollera säkring 15A (röd kabel). 
Kontrollera kabelstammen. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 02
Ingen start av brännare 

Ingen start (efter 2 startförsök) Kontrollera bränsletillförseln (tillräckligt med bränsle, minst 8 liter, kontrollera 
bränsleanslutningen och bränsleslangarna), återställ värmaren (stäng av den i minst 
30 sekunder). 

Meddelande 03
Brännare slocknat 

Flamfel. Omstart misslyckades Se meddelande 02. 

Meddelande 04
Hög batterispänning 

Driftspänning ligger över tillåtet värde Återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 

Meddelande 05
Låg batterispänning 

Driftspänning ligger under tillåtet värde Ladda upp batteriet eller anslut till huvudströmförsörjningen (230 V), återställ värmaren 
(genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 

Meddelande 06
Avbrott bränslepump eller 
överhettning 

Bränslepump frånkoppling/en av de tre 
överhettningsbrytarna har utlösts på grund av för 
hög temperatur
ELLER reläbox, kabel eller anslutning till reläboxen 
defekt 

Kontrollera bränslepumpens kabel och anslutningar, kontrollera huruvida överhettning 
föreligger (se meddelande 10, 11, 12, 13 och 14), återställ värmaren (genom att trycka på 
OK eller stänga av den i minst 5 s) Kontrollera kabelstammen från reläboxen till 
värmeanläggningen. 
Kontrollera reläboxen och anslutningarna till den. 

Meddelande 07
Kortslutning bränslepump 

Kortslutning bränslepump till jord ELLER reläbox, 
kabel eller anslutning till reläboxen defekt 

Kontrollera kabel och anslutningsdon till bränslepump.  
Kontrollera kabelstammen från reläboxen till värmeanläggningen. 
Kontrollera reläboxen och anslutningarna till den. 

Meddelande 08
Fel på varmluftsfläkt 

Varmluftsmotorfel: frånkoppling/kortslutning/
fläkthastigheten utanför tillåtet område/fläkten 
blockerad 

Säkerställ att varmluftsfläkten kan rotera fritt, avlägsna eventuella blockerande föremål, 
återställ värmaren (genom att trycka OK eller stänga av den i minst 5 s). 

Meddelande 09
Fel på fläktmotorförstärkare 

Ingen kommunikation mellan förstärkaren till fläkt 
för varm luft och värmarens styrenhet. 

Kontrollera den interna kabeldragningen (4-polig) från styrenheten till PWM-modulen. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 10
Hög temperatur i 
varmvattenberedare 

Överhettning av vattentemperatursensor Kontrollera vattennivån, återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i 
minst 5 sekunder) eller välj vinterläge utan beredning av varmvatten. 
Kontrollera kabel och anslutningsdon till bränslepump. 

Meddelande 11
Hög temperatur i 
varmvattenberedare 

Överskridande av värde för 
varmluftstemperatursensorn 

Se meddelande 10. 
Kontrollera om att varm- och kallvattenledningarna är riktigt anslutna. 
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Meddelande 12
Hög temperatur varmluft 

Överhettning varmluftstemperatursensorn Säkerställ att den varma luften kan flöda obehindrat och att luftintagen och -utloppen inte 
är blockerade. 
Återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 
Kontrollera kabel och anslutningsdon till bränslepump. 

Meddelande 13
Hög temperatur varmluft 

Överskridande av varmluftstemperatursensorns 
gradient 

Se meddelande 12. 

Meddelande 14
Fel på kylventilation 

Överhettning av värmarens kontrollenhet Säkerställ att kylluften kan cirkulera fritt,
återställ värmaren (genom att trycka OK eller stänga av den i minst 5 s). 

Meddelande 15
Fel på förbränningsfläktmotor 

Motorfel relaterat till förbränningsluft: Säkerställ att kylfläkten kan rotera fritt, ta bort eventuella blockerande föremål. 
Kontrollera säkring 15A (röd kabel). 

Meddelande 16
Fel på förbränningsfläktmotor 

Motorfel relaterat till förbränningsluft: 
frånkoppling/kortslutning/överbelastning/
blockering 

Se meddelande 15. 

Meddelande 17
Fel på styrenhet 

Fel i styrenheten (värmare)/värmaren blockerad Återta värmaren i drift (se ovan i denna tabell) och starta om värmaren. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 18
Fel på hyttemperatursensor 

Inomhustemperatursensor
frånkoppling/kortslutning 

Kontrollera kabeldragning, undvik att kabeln kläms eller bryts, kontrollera stickkontakt 
bakom manöverpanelen.  
Återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 
Byt ut inomhustemperatursensorn. 

Meddelande 19 n/a n/a 
Meddelande 20
Fel på 
varmluftstemperatursensor 

Varmluftstemperatursensor frånkoppling Kontrollera placeringen av kabeln, förhindra att den kläms, kontrollera kontakten. 
Återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 21
Fel på 
varmluftstemperatursensor 

Kortslutning av varmluftstemperatursensorn Se meddelande 20. 

Meddelande 22
Fel på temperatursensor 
varmvatten 

Vattentemperatursensor frånkoppling Se meddelande 20. 

Meddelande 23
Fel på temperatursensor 
varmvatten 

Kortslutning av vattentemperatursensorn Se meddelande 20. 

Meddelande 24
Fel på glödstift/flamvakt 

Glödstift/flamvakt frånkoppling Se meddelande 20. 

Tabell 2 Felmeddelanden - programmerbar manöverpanel

Meddelande Betydelse Avhjälpande åtgärd 
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OBS 
n/a = inte tillämplig 

Meddelande 25
Fel på glödstift/flamvakt 

Glödstift/flamvakt kortslutning Se meddelande 20. 

Meddelande 26
Fel på flamvaktsfunktion 

För tidig flamavkänning Se meddelande 20. 

Meddelande 27
Fel på reläbox 

Kortslutning av 230 V-indikeringssignal från 
reläboxen till värmaren 

Kontrollera kabelstammen från reläboxen till värmeanläggningen. 
Kontrollera reläboxen och anslutningen till den. 
Kontrollera manöverpanelen och anslutningarna på den. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 28
Fel på utloppsventil 

Elektrisk säkerhets-/utloppsventil frånkoppling Se meddelande 20. 

Meddelande 29
Fel på uloppsventil 

Elektrisk säkerhets-/utloppsventil kortslutning Se meddelande 20. 

Meddelande 30
Fel på relä 

230 V hög- eller lågeffektsreläkrets avbrott/
kortslutning 

Se meddelande 27. 

Meddelande 31, 32, 33 n/a n/a 
Meddelande 34
Systemet överhettat eller avbrott 
i reläbox 

En av de tre överhettningsbrytarna har utlösts på 
grund av för hög temperatur/frånkoppling 
reläkopplingskrets överhetting 

Kontrollera kabelstammen från reläboxen till värmeanläggningen. 
Kontrollera reläboxen och anslutningen till den. 
Kontrollera manöverpanelen och anslutningarna på den. 
Kontrollera om överhettad (se meddelanden 10, 11, 12, 13 och 14). 
Återställ värmaren (genom att trycka på OK eller stänga av den i minst 5 s). 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Meddelande 35
Fel på reläbox 

230 V-överhettningsreläkopplingskrets Se meddelande 27. 

Meddelande 
36, 37, 38, 39, 40, 41 

n/a n/a 

Meddelande 42
Fel på 230 V värmarelement 

Elektrisk värmeanläggning (230 V) defekt.
Ingen signifikant temperaturökning observerad. 

Kontrollera vattensystemet med avseende på permanent öppen varmvattenkran ELLER stora 
läckor. 
Kontrollera 230 V kabel från reläboxen till värmeanläggningen och tillhörande kontakter. 
Kontakta en Webasto servicestation. 

Tabell 2 Felmeddelanden - programmerbar manöverpanel

Meddelande Betydelse Avhjälpande åtgärd 
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19 Godkännande och ibruktagning 

Efter slutförd installation och lyckad idrifttagning av värmaren ska det garantikort som 
finns i bruksanvisningen fyllas i av installatören. 

Garantikort (se bruksanvisning) 

Består av två delar: 

GARANTICERTIFIKAT: 

Bör stanna hos kunden. 

KONTROLLKORT: 

Ska skickas till Webastos representant. 
Installatören ska för kundens räkning fylla i teknisk information,
installationsdatum och stämpel.
Installatören behåller en kopia. 

OBS
Vid behov kan ytterligare checklistor och tomma förlagor laddas ner via http://
dealers.webasto.com. 
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20 Tekniska data 

Med undantag av de fall då andra gränsvärden anges avser de tekniska uppgifterna de 
vanliga värmeanläggningstoleranserna för ± 10 % vid en omgivningstemperatur på 
+ 20 °C samt nominell spänning och nominella villkor. 

20.1. Bränsle för Dual Top Evo 

Det dieselbränsle DIN EN 590 som anges av tillverkaren måste användas. Eldningsolja 
av klass EL, L-eldningsolja eller PME (biodiesel) får inte användas. 
Bränsletillsatser har ingen negativ inverkan på värmeanläggningen. Om bränsle tas ur 
fordonets tank ska du följa de anvisningar för bränsletillsatser som utfärdats av 
fordonstillverkaren. 

Efter ett byte till lågtemperaturbränsle måste värmeapparaten köras i omkring 15 
minuter så att bränslesystemet fylls med det nya bränslet. 
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20.2. Tekniska data 

Värmeanläggning Drift Dual Top Evo 6 Dual Top Evo 7 Dual Top Evo 8 

Typgodkännande 
värmeanläggning: 
EMC: 

E1 00 0195 
E1 05 5000 

Modell Luftvärmare med 
förångningsbrännare 

Luftvärmare med 
förångningsbrännare och elektrisk värmeanläggning 

Värmeeffekt
diesel  
elektricitet 

Driftsområde 1,5 till 6,0 kW 
- 

1,5 till 6,0 kW 
0,6 /1,2 kW 

1,5 till 6,0 kW 
1,0/2,0 kW 

Bränsle Diesel, DIN EN 590 

Bränsleförbrukning Driftsområde 0,17 till 0,65 l/h 

Märkspänning 12 V 

Driftspänningsområde 10,5 till 15 V 

Ingångsström vid 12 V Sommarläge 

Vinterläge, värme och 
varmvatten 

Standby 

< 1 A 

0,5 till 7 A 

0,001 A 

Nominell strömförbrukning Driftsområde 15 till 65 W (EN 1646) 

Max. omgivningstemperatur:
värmeanläggning: 

- Drift 
- Förvaring 

manöverpanel: 
- Drift 
- Förvaring 

-30 till +50 °C 
-40 till +85 °C 

-30 till +75 °C 
-40 till +85 °C 

-30 till +50 °C 
-40 till +85 °C 

-25 till +50 °C 
-40 till +85 °C 

Maximalt höjdläge 
(garanterad funktion) 

2 200 m 

Inställningsområde för inomhustemperaturen Driftsområde +5 till +35 °C 
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Varmluftsmängd (då den blåses fritt utan 
varmluftskanal) 

Maximalt > 230 m3/h 

CO2 i avgaserna (inom driftsområdet) 2 kW 
6 kW 

5,0 till 8,0 
9,0 till 13 

Vattenvolym 11 l 

Tryck i vattensystemet max. 3,5 bar 

Övertrycksventil 4,0 bar 

Tryck för vattenpump, central vattentillförsel Maximalt 2,5 bar 

Mått värmeanläggning Längd: 530 ± 2 mm 
Bredd: 352 ± 1 mm 
Höjd: 256 ± 1 mm 

Vikt (utan vatteninnehåll) 20 kg 21 kg 

Värmeanläggning Drift Dual Top Evo 6 Dual Top Evo 7 Dual Top Evo 8 



Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.
Telefonnumren i respektive land hittar du på Webasto serviceverkstads informationsblad eller på webbplatsen för respektive lands Webasto-representant.
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Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Besöksadress:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com

Technical Extranet: http://dealers.webasto.com
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