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Παράδειγμα 
τοποθέτησης

1 Θερμάστρα υγραερίου 
Combi  (E)

2 Χειριστήριο
3  Αισθητήρας θερμοκρασίας 

χώρου
4  Αναρρόφηση ανακυκλωμέ-

νου αέρα (ελάχ. 150 cm²)
5 Σωλήνες θερμού αέρα
6 Αεραγωγοί θερμού αέρα
7 Καπνοδόχος τοίχου
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Σύμβολο που υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους.

Υπόδειξη με πληροφορίες και συμβουλές.

Τηρείτε τους κανονισμούς για την ηλεκτροστατική εκ-
κένωση (ESD)! 

Σκοπός χρήσης

Ενδεδειγμένη χρήση

 – Η συσκευή έχει εγκριθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και 
λειτουργία σε «ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα» (τροχόσπιτα) 
της κατηγορίας οχημάτων O και «μηχανοκίνητα τροχόσπιτα» 
(αυτοκινούμενα τροχόσπιτα) της κατηγορίας οχημάτων M1, 
εφόσον η εγκατάσταση του συστήματος αερίου έχει πραγ-
ματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1949. Πρέπει να 
τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οι κανονισμοί για τη λει-
τουργία και τους ελέγχους των εγκαταστάσεων αερίου (στη 
Γερμανία π.χ. το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW).

 – Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
θέρμανση του πόσιμου νερού και τη θέρμανση του εσωτερι-
κού του οχήματος. 

 – Για τη λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την αποφυγή 
τυχόν ανεξέλεγκτης διαρροής υγραερίου σε περίπτωση ατυ-
χήματος (σύμφωνα με τον κανονισμό 122 της ΟΕΕ/ΗΕ).

 – Για την εμπορική χρήση της συσκευής, ο ιδιοκτήτης οφείλει 
να εξασφαλίζει την τήρηση των ειδικών νομικών και ασφα-
λιστικών διατάξεων της εκάστοτε χώρας προορισμού (στη 
Γερμανία π.χ. κανονισμοί της Γερμανικής Ασφάλειας Ατυχη-
μάτων (DGUV)).

Μη ενδεδειγμένη χρήση

 – Όλες οι χρήσεις που δεν αναφέρονται στην ενότητα για την 
ενδεδειγμένη χρήση θεωρούνται ακατάλληλες και, συνε-
πώς, απαγορεύονται. Αυτό ισχύει π.χ. για την εγκατάσταση 
και λειτουργία σε: 
• Λεωφορεία (κατηγορία οχημάτων M2 και M3),  
•	Επαγγελματικά	οχήματα	(κατηγορία	οχημάτων	N),	 
•	Πλοία	και	άλλα	πλωτά	μέσα,	 
•	 	Κυνηγετικά	κρησφύγετα/καταφύγια	στο	δάσος,	εξοχικές	

κατοικίες ή σκηνές.

 – Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε ρυμουλκούμενα οχήματα 
και οχήματα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 – Απαγορεύεται η θέρμανση άλλων υγρών εκτός του πόσιμου 
νερού (π.χ. απορρυπαντικά μέσα, μέσα αφαλάτωσης, απο-
λυμαντικά μέσα και μέσα συντήρησης).

 – Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που είναι ελαττωματικές.

 – Δεν πρέπει να γίνεται χρήση των συσκευών που δεν εγκα-
θίστανται ή δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
τοποθέτησης και λειτουργίας.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την έναρξη λειτουργίας, μελετήστε προσεκτι-
κά και ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες λειτουργίας.

Για την ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος, οι οδη-
γίες λειτουργίας, οι οδηγίες τοποθέτησης και τα λοιπά 

συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά, 
να τηρούνται και να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση. Τηρεί-
τε τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, οδηγίες και πρότυπα.

Η μη τήρηση των κανονισμών που περιλαμβάνονται στις 
οδηγίες λειτουργίας και τοποθέτησης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές υλικές ζημιές και να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 
υγεία ή τη ζωή των ατόμων. Για τυχόν ζημιές που μπορεί να 
προκληθούν από τέτοιες ενέργειες, ευθύνεται αποκλειστικά ο 
ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της συσκευής.

Οι εργασίες τοποθέτησης, επισκευής και ελέγχου λει-
τουργίας του προϊόντος Truma πρέπει να πραγματοποι-

ούνται μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό 
(τεχνικό προσωπικό) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης 
και λειτουργίας, καθώς και με τους τρέχοντες αναγνωρισμέ-
νους τεχνικούς κανόνες. Ως τεχνικό προσωπικό νοούνται τα 
άτομα που διαθέτουν την τεχνική κατάρτιση, την εκπαίδευση, 
τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να μπορούν να πραγματο-
ποιούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τα σχετι-
κά πρότυπα τις απαιτούμενες εργασίες στα προϊόντα της 
Truma και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους.

 – Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, για την αποφυ-
γή τυχόν τραυματισμών από αιχμηρές ακμές κατά τη διάρ-
κεια της τοποθέτησης και της συντήρησης.

 – Προστατέψτε τα μάτια σας από τυχόν τραυματισμούς. Φο-
ράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά κατά την τοποθέτη-
ση ή χρήση της συσκευής.

 – Κλείστε την παροχή αερίου κατά την τοποθέτηση και τη 
σύνδεση της συσκευής στην παροχή αερίου.

 – Αποσυνδέστε όλους τους πόλους των πηγών τροφοδοσίας 
τάσης κατά την τοποθέτηση και τη σύνδεση της συσκευής 
στην τροφοδοσία τάσης.

 – Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτής της συ-
σκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών ή από κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο για 
την αποφυγή τυχόν κινδύνων.

Η ηλεκτροστατική εκκένωση μπορεί να προκαλέσει 
καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος. Προτού 

έρθετε σε επαφή με το ηλεκτρονικό σύστημα, δημιουργήστε 
ισοδυναμική σύνδεση.

Άδεια λειτουργίας

Για τη θέρμανση κατά την οδήγηση, ο κανονισμός 122 της 
ΟΕΕ/ΗΕ προβλέπει τη χρήση ενός μηχανισμού απενεργοποίη-
σης ασφαλείας για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα και τροχόσπιτα. 
Το σύστημα ρύθμισης πίεσης αερίου Truma MonoControl CS 
πληροί αυτήν την απαίτηση. Σε όλη την Ευρώπη, η θερμά-
στρα υγραερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την οδήγηση 
(σύμφωνα με τον κανονισμό 122 της ΟΕΕ/ΗΕ) εάν έχει λάβει 
έγκριση τύπου και περιλαμβάνει σύστημα ρύθμισης πίεσης 
αερίου με κατάλληλα διαμορφωμένη εγκατάσταση αερίου. 
Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί της 
εκάστοτε χώρας.

Διατάξεις

Στην παύση της εγγύησης και την εξαίρεση των αξιώσεων ευ-
θύνης μπορεί να οδηγήσουν οι εξής ενέργειες:

 – τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των 
αξεσουάρ),

 – τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην καπνοδόχο,
 – χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ της Truma,
 – μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και λειτουργίας.

Επιπλέον, παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής 
και, ως εκ τούτου, σε ορισμένες χώρες και η άδεια λειτουργί-
ας του οχήματος.

Υποδείξεις εγκατάστασης για οχήματα

Για να μπορεί να αποσυνδεθεί η συσκευή από την κεντρική 
παροχή ρεύματος μετά την εγκατάσταση π.χ. για σκοπούς συ-
ντήρησης, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης στη σταθε-
ρή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης. 
(Βλ. «Τροφοδοσία τάσης 230 V ~» στη σελίδα 11).

Τα καλώδια σύνδεσης δεν πρέπει να στερεώνονται ή να έρχο-
νται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες της συσκευής, με τον 
σωλήνα καυσαερίων ή τους σωλήνες θερμού αέρα (βλ. «Ηλε-
κτρικές συνδέσεις» στη σελίδα 10).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 – Διαστάσεις του χώρου το-
ποθέτησης της συσκευής

Βλ. «Επιλογή θέσης» στη 
σελίδα 5

 – Διαστάσεις και θέση των 
μέσων συγκράτησης και 
στερέωσης στο εσωτερικό 
αυτού του χώρου

Βλ. «Στερέωση της συσκευ-
ής» στη σελίδα 6

 – Ελάχιστες αποστάσεις 
ανάμεσα στα διάφορα 
εξαρτήματα της συσκευής 
και στα έπιπλα του γύρω 
χώρου

Βλ. «Επιλογή θέσης» στη 
σελίδα 5

 – Ελάχιστες διαστάσεις και 
σωστή διάταξη των οπών 
εξαερισμού

Βλ. «Αναρρόφηση ανα-
κυκλωμένου αέρα» στη 
σελίδα 7 και «Σύστημα 
διανομής θερμού αέρα» στη 
σελίδα 7

 – Σύνδεση της συσκευής στο 
ηλεκτρικό δίκτυο και συν-
δέσεις μεταξύ όλων των 
επιμέρους εξαρτημάτων

Βλ. «Ηλεκτρικές συνδέσεις» 
στη σελίδα 10

 – Μέγιστη πίεση εισόδου 
νερού

Βλ. «Τεχνικά στοιχεία» στη 
σελίδα 12

Η τοποθέτηση σε οχήματα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρή-
σης (π.χ. EN 1949). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις  
και κανονισμοί (στη Γερμανία π.χ. το φύλλο εργασίας G 607 
του DVGW για οχήματα).

Στη Γερμανία, για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης πρέπει 
να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί πρόληψης ατυχημά-
των των επαγγελματικών ενώσεων (κανονισμός 79 του γερ-
μανικού συστήματος ασφάλισης κατά ατυχημάτων (DGUV) 
– πρώην BGV D 34).

Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις στις 
αντίστοιχες χώρες προορισμού, απευθυνθείτε στους εξουσιοδο-
τημένους αντιπροσώπους στο εξωτερικό (βλ. www.truma.com).
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Εικόνα 2

* Ελάχιστες διαστάσεις – πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον 
χώρος για τη σύνδεση αερίου, τις συνδέσεις νερού και τη 
βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης, ανάλογα με τη θέση 
τοποθέτησης. Όλες διαστάσεις αναφέρονται σε mm.

Πιθανός κίνδυνος ασφυξίας από καυσαέρια. 

 – Οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε 
να μην εισχωρούν καυσαέρια στον εσωτερικό χώρο.

 – Μην τοποθετείτε την καπνοδόχο στο πλαϊνό τοί-
χωμα όπου βρίσκεται η πόρτα ή όπου μπορεί να 
τοποθετηθεί μια σκηνή. 

 – Στα κλειστά ημιφορτηγά, η καπνοδόχος πρέπει να 
τοποθετείται έτσι ώστε η συρόμενη πόρτα να μην 
καλύπτει ποτέ την καπνοδόχο όταν είναι ανοιχτή.

 – Η απόσταση μεταξύ του αγωγού καυσαερίων και 
των γύρω θερμοευαίσθητων εξαρτημάτων πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 10 mm.

 – Η καπνοδόχος πρέπει να είναι καπνοδόχος τοίχου 
ή καπνοδόχος οροφής.

Εικόνα 3

Η καπνοδόχος τοίχου ή η καπνοδόχος οροφής πρέπει να τοπο-
θετείται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κανένα στόμιο ντεπόζιτου 
ή οπή εξαέρωσης ντεπόζιτου σε απόσταση 500 mm (R). Επι-
πλέον, δεν πρέπει να υπάρχει καμία οπή εξαερισμού ή άνοιγμα 
παραθύρου στον χώρο διαμονής σε απόσταση 300 mm.

30
0 

m
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R

Εικόνα 4

Επιλογή θέσης

Η συσκευή και ο αντίστοιχος αγωγός καυσαερίων πρέπει 
κατά κανόνα να τοποθετούνται έτσι, ώστε να υπάρχει πάντα 
καλή πρόσβαση για τις εργασίες σέρβις (π.χ. στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, τη σύνδεση αερίου και τη σύνδεση νερού μέσω κα-
λύμματος συντήρησης, πορτών επίπλων κ.λπ.) και να διευκο-
λύνεται η αφαίρεση και η τοποθέτησή τους. 

Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και των γύρω επίπλων ή 
εξαρτημάτων του οχήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.

Η απόσταση μεταξύ των σωλήνων θερμού αέρα και 
των γύρω θερμοευαίσθητων εξαρτημάτων πρέπει να εί-

ναι τουλάχιστον 10 mm.

Κάτω από τη συσκευή δεν πρέπει να υπάρχουν θερμοευαί-
σθητα υλικά (π.χ. καλύμματα δαπέδου από PVC ή παρόμοια 
υλικά, καλώδια κ.λπ.), καθώς στη βάση της συσκευής μπορεί 
να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνεται και δεύτερη πι-
νακίδα τύπου (αντίγραφο) με αφαιρούμενο γραμμωτό κώδικα 
(barcode).

Εάν μετά την τοποθέτηση της θερμάστρας δεν είναι ευανά-
γνωστη η πινακίδα τύπου πάνω στη θερμάστρα, πρέπει να 
τοποθετηθεί η δεύτερη πινακίδα τύπου (αντίγραφο) σε καλά 
ορατό σημείο πάνω στη συσκευή.

Το αντίγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό 
με τη γνήσια πινακίδα τύπου.

Γνήσια

Αντίγραφο

Εικόνα 1

Για την ομοιόμορφη θέρμανση του οχήματος, η θερμάστρα 
πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν κεντρικά στο όχημα 
σε ντουλάπα ρούχων, χώρους αποθήκευσης ή παρόμοιες 
θέσεις με επαρκές ύψος, ώστε οι σωλήνες διανομής αέρα να 
τοποθετηθούν με το ίδιο περίπου μήκος. Ο χώρος τοποθέτη-
σης πρέπει να διαθέτει αντίστοιχες οπές για την αναρρόφηση 
αέρα – βλ. αναρρόφηση του ανακυκλωμένου αέρα και σύστη-
μα διανομής θερμού αέρα.

Για να μειωθεί ο πιθανός κίνδυνος τραυματισμού από 
τυχόν μετακίνηση της θερμάστρας σε περίπτωση ατυ-

χήματος, η επάνω πλάκα κάλυψης (17) της εντοιχισμένης 
ντουλάπας μπορεί να βιδωθεί στα άλλα έπιπλα στο ίδιο επί-
πεδο με τη θερμάστρα. Ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης, 
πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στην κατεύθυνση πορείας (ει-
δικά εάν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο πίσω μέρος) ένα στα-
θερό έπιπλο κονσόλα (18) μπροστά (δίπλα) στη θερμάστρα. Γι' 
αυτόν τον σκοπό, μπορεί να τοποθετηθεί μια συμπαγής σανί-
δα (ελάχιστη διατομή 30 x 50 mm) σε ύψος περίπου 180 mm 
από το δάπεδο ή μια ένθετη πλάκα (18a) πάνω σε ένα σταθε-
ρό έπιπλο κονσόλα.

Για την αποφυγή τυχόν ζημιάς σε εξαρτήματα στο εσωτερικό 
της συσκευής, δεν πρέπει να στερεώνονται καλώδια ή αγωγοί 
νερού στη μόνωση της συσκευής.

Η λειτουργία σημαντικών εξαρτημάτων για τη λειτουργία του 
οχήματος δεν πρέπει να επηρεάζεται.

Οδηγίες τοποθέτησης
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Εάν η καπνοδόχος τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από ένα 
ανοιγόμενο παράθυρο, πρέπει να τοποθετείται οπωσ-

δήποτε ένας ηλεκτρικός διακόπτης παραθύρου (κωδ. πρ. 
34000-85800).

Στερέωση της συσκευής

Ελέγξτε εάν το όχημα διαθέτει ανθεκτικό δάπεδο, διπλό δά-
πεδο ή ψευτοδάπεδο για τη στερέωση της θερμάστρας. Εάν το 
δάπεδο είναι ακατάλληλο, εξασφαλίστε πρώτα μια ανθεκτική 
επιφάνεια (π.χ. σανίδα κόντρα πλακέ κολλημένη στο δάπεδο).

Βιδώστε τη θερμάστρα με 4 βίδες B 5,5 x 25 (περιλαμβάνονται 
στον παραδοτέο εξοπλισμό) στο δάπεδο, το διπλό δάπεδο ή το 
ψευτοδάπεδο του οχήματος. Ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, 
η θερμάστρα μπορεί να στερεωθεί και με 3 βίδες. Σε αυτήν την 
περίπτωση, πρέπει να βιδώνετε πάντα τα πέλματα αλουμινί-
ου (a) και, προαιρετικά, ένα από τα πλαστικά πέλματα (b) στο 
δάπεδο του οχήματος.

a

a

b

b

Εικόνα 5

Η θερμάστρα πρέπει να βιδώνεται στο δάπεδο, το 
διπλό δάπεδο ή το ψευτοδάπεδο του οχήματος 

για την αποφυγή ζημιών στο σύστημα αερίου από τυ-
χόν μετακίνηση κατά την οδήγηση!

Αγωγός καυσαερίων

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης ή/και κίνδυ-
νος ασφυξίας από καυσαέρια λόγω λανθασμένης τοπο-

θέτησης ή χρήσης μη γνήσιων εξαρτημάτων της Truma για 
τον αγωγό καυσαερίων.

 – Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα της Truma για 
τον αγωγό καυσαερίων.

 – Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης για τη συναρμολό-
γηση του αγωγού καυσαερίων.

Για τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ο σωλήνας 
καυσαερίων AA 3 (κωδ. πρ. 39320-00), ο σωλήνας τροφοδοσί-
ας αέρα καύσης ZR 80 (κωδ. πρ. 39580-00) και οι συνοδευτι-
κοί σφιγκτήρες (κωδ. πρ. 34020-14200) της Truma. Η συσκευή 
έχει ελεγχθεί και εγκριθεί μόνο με αυτά τα εξαρτήματα. 

Μην τσακίζετε και μην λυγίζετε τους σωλήνες κατά τη 
συναρμολόγηση.

Η απόσταση μεταξύ του αγωγού καυσαερίων και των 
γύρω θερμοευαίσθητων εξαρτημάτων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10 mm.

Η καπνοδόχος οροφής διατίθεται ως αξεσουάρ της θερ-
μάστρας – η καπνοδόχος οροφής παρέχεται με οδηγίες 

τοποθέτησης.

Τοποθέτηση της καπνοδόχου τοίχου

Επιτρεπόμενα μήκη σωλήνων 
Τα στοιχεία μήκους αναφέρονται στον σωλήνα τροφοδοσίας 
αέρα καύσης.

Στην καπνοδόχο τοίχου μπορούν να τοποθετηθούν σωλήνες 
με μήκος από 60 cm έως 100 cm, είτε με οποιαδήποτε ανοδι-
κή κλίση είτε με καθοδική κλίση έως 20 cm.

Οι σωλήνες με μήκος 100 cm έως 200 cm πρέπει να τοποθε-
τούνται μόνο με ανοδική κλίση. 

max. 
20 cm

max. 100 cm

60
 - 

10
0 cm 

10
0
 -

 2
00

 cm

max. 100 cm

100 cm

Εικόνα 6

Κόψτε τους σωλήνες έτσι, ώστε κατά την τοποθέτηση να προ-
εξέχουν από την οπή της καπνοδόχου. Το μήκος του σωλήνα 
καυσαερίων (1) πρέπει να είναι κατά 10% μεγαλύτερο από το 
μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (5). Έτσι, ο σω-
λήνας καυσαερίων δεν διαστέλλεται και δεν τραβάει.

1

5

Εικόνα 7

Συναρμολόγηση της καπνοδόχου τοίχου
Τοποθετήστε την καπνοδόχο τοίχου (το βέλος δείχνει προς τα 
επάνω) σε μια επίπεδη επιφάνεια, που να επιτρέπει την πρό-
σβαση του αέρα από όλες τις πλευρές. Ανοίξτε μια οπή διαμέ-
τρου Ø 83 mm (γεμίστε με ξύλο τις κοιλότητες στην περιοχή 
του ανοίγματος της καπνοδόχου). Στεγανοποιήστε την οπή με 
τη συνοδευτική τσιμούχα (8). Για σαγρέ επιφάνειες, επαλείψτε 
πλαστικό υλικό στεγανοποίησης αμαξώματος – μην χρησιμο-
ποιείτε σιλικόνη .

Προτού περάσετε τον διπλό σωλήνα καυσαερίων από την 
οπή, σπρώξτε τον σφιγκτήρα (7) πάνω από τους σωλήνες.

Σπρώξτε την τσιμούχα (8 – λεία πλευρά προς την καπνο-
δόχο, στεγανοποιητικά χείλη προς τον τοίχο) στο εσωτε-
ρικό τμήμα της καπνοδόχου (9). 

Συμπιέστε το αρχικό τμήμα του σωλήνα καυσαερίων (1) – περ. 
στα 2 cm – ώστε οι περιελίξεις να εφάπτονται. 

Σπρώξτε τον σφιγκτήρα (2 – νύχια αγκίστρωσης προς την κα-
πνοδόχο) πάνω από το σωλήνα καυσαερίων (1). 

Σπρώξτε τον σωλήνα καυσαερίων (1) μέχρι τέρμα στο στό-
μιο (11 – η γωνία δείχνει προς τα επάνω). 

Σπρώξτε τον σφιγκτήρα (2) μέχρι τέρμα (το τέρμα πρέπει να 
βρίσκεται ανάμεσα στα νύχια αγκίστρωσης του σφιγκτήρα) 
και βιδώστε τον. 

Σπρώξτε τον σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (5) στο οδο-
ντωτό στόμιο (12).

Στερεώστε το εσωτερικό τμήμα της καπνοδόχου (9) με τις 
6 βίδες (13), τοποθετήστε το εξωτερικό τμήμα της καπνοδό-
χου (14) και βιδώστε το με 2 βίδες (15) (οι βίδες B 3,5 x 25 
περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό).
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Τοποθετήστε από μέσα το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης 
με τον σφιγκτήρα (7) στο στόμιο (12) και (εάν το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από 60 cm) στερεώστε τον στον τοίχο με τουλάχι-
στον ένα σφιγκτήρα ZRS (16 – κωδ. πρ. 39590-00).

16

7

1

5

3 – 4 Nm

2

11 12

9
14

13

8

15

Ø83 m
m

TOP OBEN

Εικόνα 8

Σύνδεση του διπλού σωλήνα καυσαερίων στη 
συσκευή

Συμπιέστε το αρχικό τμήμα του σωλήνα καυσαερίων (1), ώστε 
οι περιελίξεις να εφάπτονται. Σπρώξτε τον σφιγκτήρα (4 – νύ-
χια αγκίστρωσης προς τη συσκευή) πάνω από τον σωλήνα 
καυσαερίων (1). Σπρώξτε το σφιγκτήρα (7) στο σωλήνα τροφο-
δοσίας αέρα καύσης (5). Σπρώξτε τον σωλήνα καυσαερίων (1) 
μέχρι τέρμα στο στόμιο (3). Σπρώξτε τον σφιγκτήρα (4) μέχρι 
τέρμα (το τέρμα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στα νύχια αγκί-
στρωσης του σφιγκτήρα) και βιδώστε τον. Σπρώξτε τον σωλήνα 
τροφοδοσίας αέρα καύσης (5) στο στόμιο (6) και στερεώστε τον 
με τον σφιγκτήρα (7). 

6
3

3 – 4 Nm

4

1

5
7

Εικόνα 9

Αναρρόφηση ανακυκλωμένου αέρα

Ο ανακυκλωμένος αέρας αναρροφάται από τη συσκευή. Η 
θερμάστρα πρέπει να διαθέτει μία μεγάλη ή περισσότερες 
από μία μικρές οπές με ελάχιστο συνολικό εμβαδόν 150 cm² 
μεταξύ του χώρου διαμονής (όχι του πίσω αποθηκευτικού χώ-
ρου) και του χώρου τοποθέτησης.

Εάν έχει τοποθετηθεί γρίλια (δεν περιλαμβάνεται στον πα-
ραδοτέο εξοπλισμό) (Εικόνα 10), πρέπει να τηρούνται οι ίδιες 
απαιτήσεις για το εμβαδόν της διατομής (150 cm²) μέσω της 
οποίας γίνεται η αναρρόφηση του αέρα.

Εικόνα 10

Οι οπές για την αναρρόφηση ανακυκλωμένου αέρα πρέπει να 
είναι διατεταγμένες έτσι, ώστε υπό κανονικές συνθήκες λει-
τουργίας να μην είναι δυνατή η αναρρόφηση των καυσαερίων 
του κινητήρα του οχήματος και της θερμάστρας. Πρέπει να 
λαμβάνονται κατασκευαστικά μέτρα που να διασφαλίζουν ότι 
ο θερμός αέρας που διοχετεύεται στο εσωτερικό του οχήμα-
τος δεν μπορεί να επιμολυνθεί.

Σύστημα διανομής θερμού αέρα

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας λόγω λανθασμέ-
νης τοποθέτησης ή χρήσης μη γνήσιων εξαρτημάτων 

της Truma για το σύστημα διανομής θερμού αέρα.
 – Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα της Truma για 
το σύστημα διανομής θερμού αέρα.

 – Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης για τη συναρμολό-
γηση του συστήματος διανομής θερμού αέρα.

 – Η λειτουργία της συσκευής χωρίς σωλήνες θερμού αέρα 
απαγορεύεται.

Ο θερμός αέρας διοχετεύεται μέσω εύκαμπτων σωλήνων κυ-
ρίως στην περιοχή του δαπέδου του χώρου διαμονής.

Τα 4 στόμια της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για το σωλήνα 
ÜR διαμέτρου Ø 65 mm (κωδ. πρ. 40230-00). Η συσκευή έχει 
ελεγχθεί και εγκριθεί μόνο με αυτά τα εξαρτήματα.

Εάν ο σωλήνας θερμού αέρα πρέπει να καμφθεί σε μεγάλο 
βαθμό ακριβώς πίσω από την έξοδο θερμού αέρα της συσκευ-
ής σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, συνιστάται η χρήση του 
κεκαμμένου σωλήνα 90° BGC (κωδ. πρ. 34091-01). Αυτός ο κε-
καμμένος σωλήνας επιτρέπει τη σύνδεση ενός σωλήνα θερμού 
αέρα ÜR διαμέτρου Ø 65 mm ή VR διαμέτρου Ø 72 mm.

Εικόνα 11

Εάν το μήκος του σωλήνα είναι μικρότερο από 2 m, η έξοδος 
αέρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε υψηλότερο σημείο από το 
στόμιο του σωλήνα θερμού αέρα. Εάν το μήκος του σωλήνα 
είναι μικρότερο από 50 cm, ο σωλήνας πρέπει να δημιουργεί 
ένα σιφόνι ανάμεσα στο στόμιο και την έξοδο αέρα. 

L ≤ 50 cmL ≤ 50 cm

Εικόνα 12

Αυτά τα μέτρα αποτρέπουν την ανεπιθύμητη θέρμανση του 
οχήματος από την αγωγή της θερμότητας  
(φαινόμενο καπνοδόχου). 

Οι σωλήνες του συστήματος διανομής θερμού αέρα πρέ-
πει να τοποθετούνται σωστά στα στόμια. Για καλύτερο 

κράτημα, τοποθετήστε σε κάθε στόμιο ένα κλιπ.

Για τη βέλτιστη διανομή του θερμού αέρα, η Truma συστήνει 
πάντα τη χρήση των 4 εξόδων θερμού αέρα της θερμάστρας. 
Εάν χρειαστούν μόνο 3 έξοδοι θερμού αέρα, πρέπει να σφρα-
γιστεί μία από τις κάτω εξόδους θερμού αέρα με ένα κάλυμμα 
σφράγισης VD-Combi (κωδ. πρ. 34310-01). Πιέστε το κάλυμ-
μα σφράγισης μέσα στο διαμορφωμένο τμήμα της θερμά-
στρας, μέχρι να ακουστεί ότι έχει ασφαλίσει και εφαρμόσει. 
Βεβαιωθείτε ότι εδράζεται καλά.
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Εάν χρησιμοποιηθούν 4 έξοδοι θερμού αέρα, μπορεί να 
τοποθετηθεί ένα σφραγιζόμενο ακροφύσιο EN σε έναν 

αγωγό θερμού αέρα. Εάν χρησιμοποιηθούν μόνο 3 έξοδοι 
θερμού αέρα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι εφόσον χρησιμο-
ποιείται ένα σφραγιζόμενο ακροφύσιο (π.χ. στο μπάνιο) θα το-
ποθετείται και ένα δεύτερο μη σφραγιζόμενο ακροφύσιο στον 
αγωγό θερμού αέρα. 

Για την αποφυγή συσσώρευσης θερμότητας κατά τη 
χρήση μιας θερμάστρας Combi 6 (E), πρέπει να συνδέο-

νται και τα 4 στόμια θερμού αέρα. Η διατομή των σωλήνων 
θερμού αέρα δεν πρέπει να μειωθεί από τη συνένωση των 
αγωγών ή από κάτι παρόμοιο. Εάν τοποθετηθεί ένα σφραγι-
ζόμενο ακροφύσιο EN (π.χ. στο μπάνιο) σε έναν αγωγό θερ-
μού αέρα της συσκευής Combi 6 (E), πρέπει να τοποθετηθεί 
και ένα δεύτερο μη σφραγιζόμενο ακροφύσιο στον ίδιο αγωγό 
θερμού αέρα.

Το σύστημα θερμού αέρα έχει σχεδιαστεί με βάση ανεξάρτη-
τες μονάδες, ειδικά για κάθε τύπο οχήματος. Για αυτόν τον 
σκοπό, διατίθεται μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ. 

Σύνδεση αερίου

Η πίεση λειτουργίας της παροχής αερίου 30 mbar πρέ-
πει να αντιστοιχεί στην πίεση λειτουργίας της συσκευής 

(βλ. πινακίδα τύπου).

Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε η συσκευή να 
μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για τις εργασίες σέρβις.

Ο αγωγός παροχής αερίου διαμέτρου Ø 8 mm πρέπει να συν-
δεθεί με ρακόρ Ermeto (19 – περιλαμβάνεται στον παραδοτέο 
εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση) στο στόμιο σύνδεσης του 
αερίου (20). Κατά τη σύσφιξη, κρατήστε προσεκτικά αντίστα-
ση με ένα δεύτερο κλειδί.

Μην κόβετε και μην λυγίζετε το στόμιο σύνδεσης αερίου στη 
συσκευή (20).

19
20

Εικόνα 13

Πριν από τη σύνδεση στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί 
αερίου δεν έχουν ρύπους, ρινίσματα και παρόμοια υλικά.

Τα σημεία διαχωρισμού στον αγωγό παροχής αερίου σε χώ-
ρους που χρησιμοποιούνται από άτομα πρέπει να περιορίζο-
νται στον απολύτως απαραίτητο από τεχνικής άποψης αριθμό.

Το σύστημα αερίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές 
και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην 
Ευρώπη π.χ. EN 1949).

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί 
(στη Γερμανία π.χ. το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW για 
οχήματα).

Σύνδεση νερού

Για τη λειτουργία του θερμοσίφωνα μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν όλες οι αντλίες πίεσης ή οι βυθιζόμενες αντλίες έως και 
2,8 bar, καθώς επίσης και όλες οι αναμεικτικές μπαταρίες με 
ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη.

Κατά τη σύνδεση σε μια κεντρική παροχή νερού (υπαίθρια ή 
αστική σύνδεση) ή κατά τη χρήση αντλιών υψηλής απόδοσης, 
πρέπει να χρησιμοποιείται ένας μειωτής πίεσης ώστε να μην 
αυξηθεί η πίεση πάνω από 2,8 bar στο θερμοσίφωνα.

Προτού ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ασφαλείας, η θέρ-
μανση του νερού και η επακόλουθη διαστολή μπορεί 

να δημιουργήσουν πίεση έως και 4,5 bar (το ίδιο ισχύει και 
για τις βυθιζόμενες αντλίες). Οι αγωγοί νερού για τη σύνδεση 
στο θερμοσίφωνα και τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης 
πρέπει να είναι κατάλληλοι για πόσιμο νερό, ανθεκτικοί στην 
πίεση (έως 4,5 bar) και ανθεκτικοί στο ζεστό νερό έως +80 °C.

Σε περίπτωση χρήσης βυθιζόμενων αντλιών, πρέπει να το-
ποθετείται μια βαλβίδα αντεπιστροφής (21 – δεν περιλαμβά-
νεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) ανάμεσα στην αντλία και 
την πρώτη διακλάδωση. Κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας 
αντεπιστροφής, λάβετε υπόψη την κατεύθυνση της ροής. (Βλ. 
Εικόνα 14 – Παράδειγμα εγκατάστασης με εύκαμπτους σωλή-
νες διαμέτρου Ø 10 mm.)

21

26
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Εικόνα 14

Σε περίπτωση χρήσης αντλιών πίεσης με μεγάλη υστέρηση μετα-
γωγής, μπορεί να επιστρέψει ζεστό νερό μέσω της βρύσης κρύου 
νερού. Για να αποφύγετε την επιστροφή της ροής, συνιστάται να 
τοποθετήσετε μια βαλβίδα αντεπιστροφής (22 – δεν περιλαμβά-
νεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) ανάμεσα στην έξοδο προς τη 
βρύση κρύου νερού και τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης. 
Κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας αντεπιστροφής, λάβετε 
υπόψη την κατεύθυνση της ροής. (Βλ. Εικόνα 15 – Παράδειγμα 
εγκατάστασης με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου Ø 10 mm.)
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Εικόνα 15

Εγκατάσταση με εύκαμπτους σωλήνες (Ø 10 mm)
Οι γωνιακές συνδέσεις (27 + 28) και η βαλβίδα ασφαλεί-
ας/αποστράγγισης (24) διαθέτουν μια σύνδεση διαμέτρου 
Ø 10 mm. Όλες οι συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να 
ασφαλίζονται με σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων (συμπερι-
λαμβανομένης της σύνδεσης κρύου νερού).

Εγκατάσταση με σταθερή τοποθέτηση σωλήνα (Ø 12 mm)
Οι γωνιακές συνδέσεις (27 + 28) και η βαλβίδα ασφαλείας/
αποστράγγισης (24) διαθέτουν μια εσωτερική σύνδεση διαμέ-
τρου Ø 12 mm. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε σωλήνες, χιτώ-
νια στήριξης και δακτυλίους ασφάλισης της εταιρείας John 
Guest. Για τη σύνδεση σωλήνων με διαφορετική διάμετρο 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχοι προσαρμογείς (δεν 
περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό). 
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Συναρμολόγηση του FrostControl (βαλβίδα 
ασφαλείας/αποστράγγισης)

Το FrostControl πρέπει να τοποθετείται κοντά στη συσκευή, σε 
θερμαινόμενο χώρο και σε σημείο με εύκολη πρόσβαση για τον 
χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης (30) και 
το πλήκτρο πίεσης (31) παραμένουν λειτουργικά.

Κατά την επιλογή της θέσης, βεβαιωθείτε ότι το FrostControl (24) 
δεν θα τοποθετηθεί κοντά σε εξωτερικές πηγές θερμότητας (π.χ. 
τροφοδοτικά) ή ακριβώς δίπλα σε σωλήνες θερμού αέρα.

Αποστραγγίστε το νερό απευθείας προς τα έξω σε σημείο που 
προστατεύεται από πιτσιλίσματα (εάν χρειάζεται, τοποθετή-
στε προστατευτικό πιτσιλίσματος).

Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου Ø 18 mm στο δάπεδο του οχήμα-
τος. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (24b) στο στόμιο απο-
στράγγισης (24a), περάστε και τα δύο μέσα από το δάπεδο 
και οδηγήστε τα προς τα έξω με σταθερά καθοδική κλίση. 
Ευθυγραμμίστε το στόμιο αποστράγγισης κεντρικά ως προς 
την οπή. Στερεώστε το FrostControl με 2 βίδες B 5,5 x 25 (πε-
ριλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό) χωρίς να τεντώ-
νεται. Βιδώστε τις βίδες κάθετα. Στεγανοποιήστε το διάκενο 
ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα και την οπή από την κάτω 
πλευρά με πλαστικό υλικό στεγανοποίησης αμαξώματος. (Βλ. 
Εικόνα 16 – Παράδειγμα εγκατάστασης με εύκαμπτους σωλή-
νες διαμέτρου Ø 10 mm).

30

25

2331

31

24b

24

24a

Εικόνα 16

Συναρμολόγηση της βαλβίδας ασφαλείας/
αποστράγγισης

Τοποθετήστε τη βαλβίδα ασφάλειας/αποστράγγισης (24) σε 
εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε 
ότι ο μοχλός παραμένει λειτουργικός.

Αποστραγγίστε το νερό απευθείας προς τα έξω σε σημείο που 
προστατεύεται από πιτσιλίσματα (εάν χρειάζεται, τοποθετή-
στε προστατευτικό πιτσιλίσματος).

Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου Ø 18 mm στο δάπεδο του οχήμα-
τος. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (24b) στο στόμιο απο-
στράγγισης (24a), περάστε και τα δύο μέσα από το δάπεδο και 
οδηγήστε τα προς τα έξω με σταθερά καθοδική κλίση. Στερεώ-
στε τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης με 2 βίδες. (Βλ. Ει-
κόνα 17 – Παράδειγμα εγκατάστασης με σταθερή τοποθέτηση 
σωλήνα (Ø 12 mm).

Ø 18 mm

24

24b

25

23

24a

Εικόνα 17

Σύνδεση / Τοποθέτηση των αγωγών νερού

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνδεδεμένων εξαρ-
τημάτων, οι αγωγοί νερού πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 
κοντοί και να τοποθετούνται χωρίς τσακίσματα και χωρίς να 
τεντώνονται.

Τοποθετήστε όλους τους αγωγούς νερού με καθοδική 
κλίση προς τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης. Δεν 

υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές που έχουν 
προκληθεί από παγετό.

Κατά την εγκατάσταση παροχής νερού στο όχημα πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι τηρείται μια επαρκής απόσταση μεταξύ των 
αγωγών νερού και της πηγής θερμότητας (π.χ. θερμάστρα, 
σωλήνας θερμού αέρα). 

Ο αγωγός νερού πρέπει να τοποθετείται στο σωλήνα θερμού 
αέρα σε απόσταση 1,5 m από τη θερμάστρα. Το κλιπ εύκαμπτου 
σωλήνα της Truma (κωδ. πρ. 40712-01) μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για αποστάσεις μεγαλύτερες από αυτήν. Για παράλληλη το-
ποθέτηση π.χ. διέλευση μέσα από τοίχο, πρέπει να τοποθετείται 
ένας αποστάτης (π.χ. μόνωση) για την αποφυγή τυχόν επαφής.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή κρύου νερού δεν έρχεται σε 
επαφή με θερμικές γέφυρες (π.χ. εξωτερικός τοίχος) για 

να μην παγώσει.

Συνδέστε την παροχή κρύου νερού (23) στη βαλβίδα ασφαλεί-
ας/αποστράγγισης (24). 

Για να διασφαλίσετε ότι το νερό του θερμοσίφωνα απο-
στραγγίζεται πλήρως και ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες νε-

ρού της συσκευής παραμένουν στεγανοί, χρησιμοποιείτε πά-
ντα τις συνοδευτικές γωνιακές συνδέσεις (27 + 28).

Τοποθετήστε έναν αγωγό νερού (25) για την παροχή κρύου 
νερού ανάμεσα στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης (24) 
και την τροφοδοσία του θερμοσίφωνα.

Τοποθετήστε τον αγωγό ζεστού νερού (26) από τη γωνιακή 
σύνδεση με την ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού (28) προς 
τα σημεία κατανάλωσης.

Σπρώξτε όσο το δυνατό πιο μέσα τη γωνιακή σύνδεση (28 – 
με τη βαλβίδα εξαερισμού) στην επάνω σύνδεση (έξοδος ζε-
στού νερού) και τη γωνιακή σύνδεση (27) στην κάτω σύνδεση 
(είσοδος ζεστού νερού) της θερμάστρας. Τραβήξτε προς την 
αντίθετη κατεύθυνση για να βεβαιωθείτε ότι οι γωνιακές συν-
δέσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού, με εξωτερική 
διάμετρο Ø 11 mm (29) στη ροδέλα του εύκαμπτου σωλήνα 
της βαλβίδας εξαερισμού (32) και τοποθετήστε τον προς τα 
έξω χωρίς να τσακίζει. Η ακτίνα του τόξου δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 40 mm.

Κόψτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού περίπου 20 mm κά-
τω από το δάπεδο του οχήματος με κλίση 45  προς την κατεύ-
θυνση πορείας. (Βλ. Εικόνα 18 – Παράδειγμα εγκατάστασης 
με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου Ø 10 mm.)

45º20 mm

32

27

28

29

26

25

Εικόνα 18
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Συναρμολόγηση του αισθητήρα 
θερμοκρασίας χώρου

Κατά την επιλογή της θέσης, λάβετε υπόψη ότι ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας χώρου δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση θερ-
μική ακτινοβολία. Για τη βέλτιστη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
χώρου, συνιστάται ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου να 
τοποθετείται πάνω από την πόρτα εισόδου.

Εικόνα 19 10 mm

Βεβαιωθείτε ότι αισθητήρας είναι πάντα τοποθετημένος 
επάνω σε κάθετο τοίχο. Ο αέρας του χώρου πρέπει να 

ρέει ανεμπόδιστα γύρω από τον αισθητήρα. 

Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου Ø 10 mm. Περάστε το καλώδιο 
σύνδεσης από πίσω μέσα από την οπή και συνδέστε το άκρο 
του καλωδίου με ένα μονωμένο φις σύνδεσης στον αισθητήρα 
(δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη την πολικότητα). Σπρώξτε 
μέσα τον αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου και τοποθετήστε το 
άκρο του καλωδίου με τα δύο μονωμένα φις σύνδεσης προς 
το ηλεκτρονικό σύστημα της θερμάστρας (εάν χρειάζεται, 
επιμηκύνετε το καλώδιο έως μέγιστο συνολικό μήκος 10 m με 
καλώδιο 2 x 0,5 mm²).

Ο συνοδευτικός αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου πρέ-
πει να είναι πάντα συνδεδεμένος, καθώς διαφορετικά η 

θερμάστρα μπορεί να εμφανίσει βλάβη. 

Τοποθέτηση των χειριστηρίων 

Η τοποθέτηση των χειριστηρίων περιγράφεται στις οδηγίες 
τοποθέτησης που παρέχονται με το χειριστήριο.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Κατά τη χρήση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ πρέπει σύμ-
φωνα με το πρότυπο EN 1648 να τοποθετείται πάντα 

ανάμεσα στο φωτοβολταϊκό πάνελ και στη θερμάστρα μια 
μπαταρία (με ρυθμιστή φόρτισης) ή ένας ρυθμιστής τάσης 
(τάση εξόδου 11 V – 15 V, κυμάτωση εναλλασσόμενης τά-
σης < 1,2 Vss). Διαφορετικά, το ηλεκτρονικό σύστημα της 
θερμάστρας μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω ανομοιόμορφης 
τροφοδοσίας τάσης από το φωτοβολταϊκό πάνελ.
 – Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, αποσυνδέετε πάντα 
πρώτα τον ρυθμιστή φόρτισης από την μπαταρία.

 – Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, συνδέετε πάντα τε-
λευταίο τον ρυθμιστή φόρτισης στην μπαταρία.

Δεν υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα της θερμάστρας λόγω ανομοιόμορ-
φης τροφοδοσίας τάσης από το φωτοβολταϊκό πάνελ.

Το μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 10 m.

Τοποθετήστε τα καλώδια σύνδεσης έτσι, ώστε να προστατεύ-
ονται από την τριβή. Για τις αιχμηρές ακμές π.χ. για διελεύ-
σεις από μεταλλικά τοιχώματα, μπορείτε να τοποθετήσετε 
επίσης προστατευτικές ροδέλες ή προφίλ προστασίας ακμών. 
Τα καλώδια σύνδεσης δεν πρέπει να στερεώνονται ή να έρχο-
νται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες της συσκευής, με τον 
σωλήνα καυσαερίων ή τους σωλήνες θερμού αέρα.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα 
σύνδεσης (39) της θερμάστρας. Για να αφαιρέσετε το κάλυμ-
μα, πιέστε και ταυτόχρονα μετακινήστε το στην κατεύθυνση 
του βέλους. Κατά την αφαίρεση ή/και τοποθέτηση του κα-
λύμματος σύνδεσης στα καλώδια σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι 

τα καλώδια σύνδεσης δεν τραβιούνται προς τα έξω και δεν 
τσακίζουν.

12 V

40
41

42

45

47 48

43

44 46

open

39

Εικόνα 20

40 = Τάση εισόδου +12 V (επίπεδος ακροδέκτης 6,3 mm)
41 = Γείωση τάσης εισόδου (επίπεδος ακροδέκτης 6,3 mm)
42 = Θερμαντικό στοιχείο FrostControl (αξεσουάρ)
43 = Ασφάλεια συσκευής: 10 A – ταχείας τήξης – (F10 A)
44 = Βραχυκυκλωτήρας (ή διακόπτης παραθύρου – αξεσουάρ)
45  = Πλήκτρο (σέρβις)
46 = Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου
47 = Χειριστήριο / διαγνωστική φίσα*
48 = Χειριστήριο / διαγνωστική φίσα*

* Εναλλακτικές συνδέσεις 

Όλες οι συνδέσεις με τη συσκευή πρέπει να γίνονται με κε-
καμμένα καλώδια σύνδεσης. Έτσι, αποτρέπεται η εισχώρηση 
υγροποιημένων υδρατμών μέσω των καλωδίων σύνδεσης στη 
συσκευή. 

Εικόνα 21

Τα καλώδια σύνδεσης και οι ακροδέκτες δεν πρέπει να εκτί-
θενται σε δυνάμεις. Για να μην τραβάνε, δεσμοποιήστε τα 
καλώδια σύνδεσης (βλ. εικόνα) και στερεώστε τα με ένα σφι-
γκτήρα καλωδίων στο περίβλημα. 

Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι καλά στερεωμένα και δεν 
πρέπει να χαλαρώνουν ούτε να αποσυνδέονται από τυχόν 
κραδασμούς – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

12 V +

⎓ -

Εικόνα 22

Τροφοδοσία τάσης 12 V 

Τα ηλεκτρικά καλώδια, καθώς και οι συσκευές μεταγωγής και 
ελέγχου για θερμάστρες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο 
τρόπο στο όχημα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λει-
τουργία τους υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τα ανοίγ-
ματα όλων των καλωδίων που κατευθύνονται προς τα έξω 
πρέπει να είναι στεγανά από πιτσίλισμα νερού.
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Πριν από την έναρξη των εργασιών σε ηλεκτρικά εξαρτήμα-
τα, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία 
ρεύματος. Μην απενεργοποιείτε απλώς το χειριστήριο.

Για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο αμάξωμα, πρέπει να 
αποσυνδέεται η σύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δί-
κτυο του οχήματος.

 Εάν η συσκευή συνδεθεί με λάθος πολικότητα, ενεργο-
ποιείται η ασφάλεια της συσκευής (43). Για να χρησιμο-

ποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε την με τη σωστή πολικότητα 
και αντικαταστήστε την ασφάλεια (43).

Εάν το τροχόσπιτο (κατηγορία οχημάτων O) χρησιμοποιεί την 
αυτόνομη λειτουργία θέρμανσης χωρίς να συνδεθεί στο τοπικό 
δίκτυο ρεύματος, πρέπει να χρησιμοποιείται μια μπαταρία αμα-
ξώματος. Απαγορεύεται η τροφοδοσία τάσης 12 V  για την 
αυτόνομη λειτουργία θέρμανσης μέσω του ρυμουλκού (ακροδέ-
κτης 9 ή 10 – 13πολικό φις κοτσαδόρου ρυμουλκούμενου).

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης τροφοδοσίας τάσης, η θερμά-
στρα πρέπει να συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του οχήμα-
τος, το οποίο προστατεύεται με ασφάλεια (κεντρικό ηλεκτρικό 
σύστημα 10 A) με ένα καλώδιο 2 x 2,5 mm² (2 x 4 mm² για 
συνολικό μήκος 6 m έως 10 m). Εάν χρειάζεται, πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πτώσεις τάσης στο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο στην κεντρική γείωση. Εάν ο 
εξοπλισμός συνδέεται απευθείας με την μπαταρία, πρέπει να 
τοποθετηθεί ασφάλεια τόσο στο αρνητικό όσο και στο θετικό 
καλώδιο. Για τις συνδέσεις (40, 41), συνιστάται η χρήση πλή-
ρως μονωμένων επίπεδων ακροδεκτών 6,3 mm.

Στο καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να συνδέονται άλλοι 
καταναλωτές.

Τροφοδοσία τάσης με τροφοδοτικό χωρίς μπαταρία
 – Η ρυθμισμένη τάση εξόδου του τροφοδοτικού πρέπει να κυ-
μαίνεται από 11 V έως 15 V.

 – Η κυμάτωση εναλλασσόμενης τάσης πρέπει να είναι 
< 1,2 Vss.

 – Το τροφοδοτικό πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή θέρμανση 
τουλάχιστον 25 A. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της 
λειτουργίας και της σύνδεσης περισσότερων καταναλω-
τών στο τροφοδοτικό, η θερμάστρα χρειάζεται ξεχωριστό 
τροφοδοτικό.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τροφοδοτι-
κό που να εξασφαλίζει σταθερή θέρμανση τουλάχιστον 
10 A. Για κάθε κύκλωμα εξερχόμενου ρεύματος, το 
τροφοδοτικό πρέπει να διαθέτει μια διάταξη προστασίας 
από βραχυκύκλωμα στην πλευρά της εξόδου. Η διάταξη 
προστασίας από βραχυκύκλωμα πρέπει να απενερ-
γοποιεί την τροφοδοσία τάσης της θερμάστρας εντός 
1 δευτερολέπτου. Σε περίπτωση απενεργοποίησης λόγω 
βραχυκυκλώματος, η τροφοδοσία τάσης πρέπει να αποκα-
θίσταται μετά από έλεγχο της θερμάστρας και πρόσθετων 
χειροκίνητων ενεργειών (π.χ. τοποθέτηση αυτόματου 
ασφαλειοδιακόπτη ή αντικατάσταση της ασφάλειας).

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 

Συνδέστε το φις του καλωδίου σύνδεσης στη σύνδεση (46) 
(δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη την πολικότητα).

Στοιχείο χειρισμού / Σύστημα κλιματισμού

Οι δυνατοί συνδυασμοί σύνδεσης παρατίθενται παρακάτω.

Αναλογικά στοιχεία χειρισμού

1 Χειριστήριο  
CP classic

Combi 
(θερμάστρα χωρίς ηλεκτρικές 
θερμαινόμενες ράβδους)

Ψηφιακά στοιχεία χειρισμού

1 Χειριστήριο CP plus Combi (E) 
(θερμάστρα με / χωρίς ηλεκτρικές 
θερμαινόμενες ράβδους)

και
1 Σύστημα κλιματισμού Κατάλληλα συστήματα – βλ. 

Οδηγίες λειτουργίας χειριστηρίου 
CP plus

Συνδέστε το φις του εκάστοτε καλωδίου σύνδεσης σε μία από 
τις συνδέσεις (47 ή 48) και κουμπώστε το.

Τροφοδοσία τάσης 230 V ~
(Combi E – με ηλεκτρικές θερμαινόμενες ράβδους)

Η ηλεκτρική σύνδεση 230 V   πρέπει να πραγματοποι-
είται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (στη 

Γερμανία π.χ. σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100, Μέ-
ρος 721 ή IEC 60364-7-721). 

Η ηλεκτρική σύνδεση 230 V   πρέπει να πραγματοποιείται 
σε κύκλωμα ρεύματος με ασφάλεια τουλάχιστον 10 A (κατά 
προτίμηση 16 A).

Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του τροχόσπιτου / αυτοκινούμενου 
τροχόσπιτου, πρέπει να υπάρχουν στο χώρο εγκατάστασης τα 
εξής για τη συσκευή Combi E:
 – ένας κατάλληλος διακόπτης βλάβης γείωσης (ασφαλειοδια-
κόπτης ρεύματος διαρροής προς τη γείωση)

 – ένας διακόπτης απομόνωσης κυκλώματος (για εργασίες συ-
ντήρησης και επισκευής)

Αυτοί οι διακόπτες πρέπει να αποσυνδέονται από όλους 
τους πόλους και να τηρούν την προδιαγραφόμενη απόστα-
ση επαφής (τουλάχιστον 3,5 mm).

l = 150 cm

Εικόνα 23

 – Τα καλώδια πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλους 
σφιγκτήρες.

 – Τοποθετείτε τα καλώδια / τους αγωγούς των συστημάτων 
χαμηλής τάσης ξεχωριστά από τα καλώδια / τους αγωγούς 
των συστημάτων πολύ χαμηλής τάσης.
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Έλεγχος λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση, πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος 
της στεγανότητας του αγωγού παροχής αερίου με τη μέθοδο 
μείωσης πίεσης. Πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό ελέγ-
χου (στη Γερμανία π.χ. σύμφωνα με το φύλλο εργασίας G 607 
του DVGW).

Στη συνέχεια, ελέγξτε όλες τις λειτουργίες της συσκευής 
σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και, ειδικότερα, την απο-
στράγγιση του νερού. Δεν υφίσταται καμία αξίωση εγγύη-
σης για ζημιές που έχουν προκληθεί από παγετό.

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να παραδίδονται στον ιδιοκτή-
τη του οχήματος.

Το έτος της πρώτης έναρξης λειτουργίας πρέπει να ση-
μειώνεται με σταυρό στην πινακίδα τύπου.

Προειδοποιήσεις

Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με τις προειδοποιήσεις που 
συνοδεύει τη συσκευή πρέπει να τοποθετείται από τον εγκα-
ταστάτη ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος σε καλά ορατό σημείο 
για κάθε χρήστη του οχήματος. Επικοινωνήστε με την Truma 
αν λείπουν αυτοκόλλητες ετικέτες.

Τεχνικά στοιχεία

Προσδιορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 624 ή τις συν-
θήκες δοκιμής της Truma

Είδος αερίου
Υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας
30 mbar (βλ. πινακίδα τύπου)
Ποσότητα νερού
10 λίτρα
Χρόνος θέρμανσης από περ. 15 °C έως περ. 60 °C:
Θερμοσίφωνας περ. 23 λεπτά (μετρούμενος σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 15033)
Θερμάστρα + Θερμοσίφωνας περ. 80 λεπτά
Πίεση αντλίας
μέγ. 2,8 bar (280 kPa)
Πίεση συστήματος
μέγ. 4,5 bar (450 kPa)
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (αυτόματες βαθμίδες ισχύος)
Λειτουργία με αέριο
Combi 2 E UK: 2000 W 
Combi 4 (E) / 4 E UK: 2000 W / 4000 W
Combi 6 (E) / 6 E UK: 2000 W / 4000 W / 6000 W
Λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα
Combi 2 E UK / 4 E (UK) / 6 E (UK): 900 W / 1800 W
Μεικτή λειτουργία (λειτουργία με αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα)
Combi 2 E UK /  
Combi 4 E (UK): μέγ. 3800 W
Combi 6 E (UK): μέγ. 5800 W
Κατανάλωση αερίου
Combi 2 E UK: 160 g/h
Combi 4 (E) / 4 E UK: 160 – 335 g/h
Combi 6 (E) / 6 E UK: 160 – 460 g/h
Κατανάλωση θερμότητας σε κατάσταση αναμονής (όλες οι 
συσκευές)
Λειτουργία με αέριο 5,2 g/h
Πρόσθετα στοιχεία σύμφωνα με το πρότυπο EN 624
Combi 2 E UK:  Qn = 2,4 kW (Hs), 170 g/h, C13, I3 B/P(30)
Combi 4 (E) / 4 E UK: Qn = 4,8 kW (Hs), 345 g/h, C13, I3 B/P(30)
Combi 6 (E) / 6 E UK: Qn = 6,8 kW (Hs), 480 g/h, C13, I3 B/P(30)
Χώρες προορισμού 
Combi 2 E UK: GB, IE
Combi 4 (E) / 4 E UK / 6 (E) / 6 E UK:
DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CH, CZ, CY, BE, IT, RO, 
GR, LI, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MC, MT, PT, SI, HR, HU, FR, BG, 
SM, TR, GB, IE
Ρυθμός παροχής αέρα (ελεύθερη παροχή αέρα χωρίς σω-
λήνα θερµού αέρα)
Combi 2 E UK / Combi 4 (E) / 4 E UK: 

Με 3 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 249 m³/h 
Με 4 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 287 m³/h

Combi 6 (E) / 6 E UK:   
Με 4 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 287 m³/h

Κατανάλωση ρεύματος στα 12 V 
Θερμάστρα + Θερμοσίφωνας  
Combi 2 E UK /  
Combi 4 (E) / 4 E UK: 1,2 – 6,5 A
Combi 6 (E) / 6 E UK: 1,4 – 6,5 A
Θέρμανση θερμοσίφωνα μέγ. 0,5 A
Ρεύμα ηρεμίας περίπου 0,001 A
Θερμαντικό στοιχείο – FrostControl (προαιρετικά): μέγ. 0,4 A
Κατανάλωση ρεύματος στα 230 V 
Combi 2 E UK / Combi 4 E (UK) / Combi 6 E (UK)
3,9 A (900 W) ή 7,8 A (1800 W)
Βαθμός προστασίας
IP 21

Βάρος 
(χωρίς νερό)

Combi 2 E UK
Combi 4 E (UK)
Combi 6 E (UK)

–
Combi 4
Combi 6 

Θερμάστρα: 15,5 kg 14,4 kg

Θερμάστρα με περιφερεια-
κό εξοπλισμό:

16,0 kg 14,9 kg

0085  

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.









Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn  
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com

EL Σε περίπτωση βλάβης παρακαλείσθε να 
απευθύνεστε στο σέρβις της εταιρίας Truma 
ή σε κάποιον από τους εξουσιοδοτημένους 
μας συνεργάτες του σέρβις  
(βλ. www.truma.com).

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, 
να έχετε πρόχειρο τον τύπο της συσκευής 
και το σειριακό αριθμό (βλ. πινακίδα τύπου).
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Τα πάντα για το τροχόσπιτο το αυτοκινούµενο και το 
κάµπινγκ! 
Αποκλειστικός Εισαγωγέας και Επισκευαστής Truma
Ελλάδας | Βουλγαρίας | Κύπρου
Τηλεφ. κέντρο 25210 43060
7 χµ ∆ράµας - Καβάλας  | 66100 Χωριστή
www.pasakaleris.com   |  info@pasakaleris.com




