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Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Υπόδειξη με ενημέρωση και συμβουλές.
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Παράδειγμα εγκατάστασης

1 Χειριστήρια
2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
3 Αναρρόφηση αέρα επανακυκλοφορίας (ελάχ. 150 cm²)
4 Σωλήνες θερμού αέρα
5 Έξοδοι θερμού αέρα
6 Καπνοδόχος τοίχου καυσαερίων
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Η εγκατάσταση και η επισκευή της συσκευής πρέπει να 
διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν την 
έναρξη των εργασιών μελετήστε και ακολουθήστε προσεκτικά 
τις οδηγίες εγκατάστασης!

Σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών 
τοποθέτησης ή εσφαλμένης τοποθέτησης δεν 

αποκλείεται ο κίνδυνος ατόμων και η πρόκληση υλικών 
ζημιών.

Προσέξτε τις διατάξεις ηλεκτροστατικής εκκένωσης! 

Σκοπός χρήσης

Η θερμάστρα υγραερίου Combi της Truma είναι μία θερμά-
στρα θερμού αέρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα ζεστού νε-
ρού (όγκος 10 λίτρα). Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για 
εγκατάσταση σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και τροχόσπιτα. 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στο εσωτερικό 
λεωφορείων και σε οχήματα (κατηγορία οχημάτων M2 και M3) 
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση 
εγκατάστασης της συσκευής σε ειδικά οχήματα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις.

Άλλες χρήσεις είναι δυνατές κατόπιν συνεννόησης με την 
Truma.

Έγκριση

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε αυτο-
κινούμενα τροχόσπιτα απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 
2004/78/ΕΚ ένας μηχανισμός απενεργοποίησης ασφα-
λείας. Τα συστήματα Truma ρύθμισης της πίεσης αερίουi 
SecuMotion / MonoControl CS πληρούν αυτές τις απαιτήσεις

Με την τοποθέτηση συστήματος φραγ΄ςη ασφαλείας, όπως 
π.χ. το σύστημα ρύθμισης πίεσης αερίου Truma SecuMotion / 
MonoControl CS, με την ανάλογη εγκατάσταση αερίου 
επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/56/ΕΚ η λειτουργία εγκεκριμένου τύπου θέρμανσης 
υγραερίου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε τροχόσπι-
τα συνιστάται για ασφάλεια και ο μηχανισμός απενεργοποίη-
σης ασφαλείας.

Η συσκευή θέρμανσης είναι εγκεκριμένη για εγκατάσταση σε 
επιβατικά οχήματα (κατηγορία M1 αυτοκινούμενα τροχόσπι-
τα) με 8 καθίσματα το μέγιστο εκτός της θέσης του οδηγού 
καθώς επίσης και σε ρυμουλκούμενα οχήματα (κατηγορία O 
τροχόσπιτα).

Το έτος της πρώτης έναρξης λειτουργίας πρέπει να 
σημειωθεί με σταυρό στην ενδεικτική ετικέτα.

Διατάξεις

Συγκεκριμένα, στην απόσβεση των αξιώσεων εγγύησης καθώς 
και στον αποκλεισμό των αξιώσεων ευθύνης οδηγούν:

Τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των 
αξεσουάρ),
τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην 
καπνοδόχο, 
η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια 
εξαρτήματα της Truma, 
η μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης.

Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής 
και με τον τρόπο αυτό σε μερικές χώρες επίσης και ή άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος.

–

–

–

–

Οδηγίες εγκατάστασης Υποδείξεις εγκατάστασης για οχήματα

Η εγκατάσταση σε οχήματα πρέπει να συμφωνεί με τις τε-
χνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης 
(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 πρέπει, για οχήματα που χρησιμοποιούνται για 
εμπορικούς σκοπούς, να τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις 
πρόληψης ατυχημάτων του επαγγελματικού συνεταιρισμού 
ένωσης (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 αντιπρο-
σώπους εξωτερικού της εταιρίας μας (βλέπε φυλλάδιο σέρβις 
της Truma ή www.truma.com).

Επιλογή θέσης

Η εγκατάσταση της συσκευής και του αγωγού καυσαερίων της 
πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει 
πάντοτε καλή πρόσβαση για εργασίες συντήρησης (π.χ. στη 
σύνδεση αερίου και νερού μέσω ενός καλύμματος συντήρη-
σης, θύρες επίπλων κ.τ.λ) και αυτή να μπορεί να αφαιρεθεί 
και να τοποθετηθεί με ευκολία. 

Η συσκευή πρέπει να απέχει από τα γύρω έπιπλα και εξαρτή-
ματα οχήματος από όλες τις πλευρές τουλάχιστον 10 mm.

Στη συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνεται και μία δεύτερη 
ετικέτα τύπου (ακριβές αντίγραφο) με αφαιρούμενο γραμμω-
τό κώδικα (barcode).

Εάν μετά την τοποθέτηση της θερμάστρας δεν είναι ευανά-
γνωστη η ετικέτα τύπου της θερμάστρας, πρέπει να τοποθε-
τηθεί η δεύτερη ετικέτα τύπου (ακριβές αντίγραφο) σε ένα 
καλά ορατό σημείο της συσκευής.

Το ακριβές αντίγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συν-
δυασμό με το γνήσιο.

Γνήσιο

Ακριβές αντίγραφο

Για την επίτευξη της ομοιόμορφης θέρμανσης του οχήμα-
τος, πρέπει η θερμάστρα να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν 
κεντρικά στο όχημα, σε μια ιματιοθήκη, σε χώρους αποθή-
κευσης ή κάτι ανάλογο με επαρκές ύψος έτσι, ώστε οι σωλή-
νες διανομής αέρα να μπορούν να διευθετηθούν με το ίδιο 
περίπου μήκος. Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να διαθέτει 
αντίστοιχες οπές για την αναρρόφηση αέρα – βλέπε αναρρό-
φηση αέρα επανακυκλοφορίας και διανομή θερμού αέρα.
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* Ελάχιστες διαστάσεις – ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη επιπλέον χώρος για τη σύνδεση 
αερίου, τις συνδέσεις νερού και το FrostControl. Όλες οι 
διαστάσεις σε mm.

Για την μείωση της πιθανότητας κινδύνου που μπορεί 
να προκληθεί από ενδεχόμενη ενεργοποίηση της θερ-

μάστρας σε περίπτωση ατυχήματος, η επάνω πλάκα κάλυ-
ψης (17) της εντοιχισμένης ντουλάπας μπορεί να βιδωθεί στα 
υπόλοιπα έπιπλα στο ίδιο επίπεδο με τη θερμάστρα. Ανάλογα 
με τη θέση εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί εγκάρσια 
προς τη κατεύθυνση πορείας – ιδιαίτερα σε κατασκευές στο 
πίσω μέρος –μία σταθερή κονσόλα-έπιπλο (18) μπροστά 
(δίπλα) στη θερμάστρα. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να τοποθε-
τηθεί μία συμπαγής ράβδος (ελάχιστη διατομή 30 x 50 mm) 
σε ύψος περ. 180 mm πάνω από το δάπεδο ή μία πλάκα (18a) 
για ώθηση σε μία σταθερή κονσόλα-έπιπλο.

Κάτω από τη συσκευή δεν πρέπει να βρίσκονται υλικά, τα οποία 
είναι ευαίσθητα στη θερμότητα (π.χ. μοκέτες όπως PVC ή κάτι 
παρόμοιο, καλώδια κλπ.), διότι στη βάση της συσκευής μπο-
ρούν να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Για την αποφυγή τυχόν ζημιάς σε εξαρτήματα εντός της συ-
σκευής, δεν πρέπει να στερεώνονται καλώδια ή αγωγοί νερού 
στη μόνωση της συσκευής.

Δεν πρέπει να επηρεάζεται η λειτουργία εξαρτημάτων του 
οχήματος, τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία του.

Οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε να μην 
μπορούν να εισέλθουν καυσαέρια στο εσωτερικό. Η καμινά-
δα μπορεί να εκτελεσθεί σαν καμινάδα τοίχου  ή  καμινάδα 
οροφής.

30
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m
m

300 mm

R

Η καμινάδα τοίχου ή οροφής να τοποθετηθεί έτσι, ώστε εντός 
500 mm (R) να μη βρίσκεται στόμιο ή αερισμός ντεπόζιτου. 
Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχει σε ακτίνα 300 mm καμία οπή 
εξαερισμού για το χώρο διαμονής ή άνοιγμα παραθύρου.

Κατά τη συναρμολόγηση της καπνοδόχου απευθείας 
 κάτω από ένα ανοιγόμενο παράθυρο, θα πρέπει να 

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

Στερέωση συσκευής

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

a

a

b

b

Βιδώστε τη θερμάστρα με 4 βίδες B 5,5 x 25 (περιλαμβάνονται 
στην έκταση παράδοσης) στο δάπεδο του οχήματος, το διπλό 
δάπεδο ή το ψευτοδάπεδο. Ανάλογα με τη θέση εγκατάστα-
σης, η θερμάστρα μπορεί να στερεωθεί και με 3 βίδες. Σε αυ-
τήν την περίπτωση, πρέπει να βιδώνετε πάντα τα στηρίγματα 
αλουμινίου (a) και προαιρετικά ένα από τα πλαστικά στηρίγμα-
τα (b) στο δάπεδο του οχήματος.

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

την αποφυγή ζημιών στο σύστημα αερίου λόγω κινήσεων 
κατά την οδήγηση!

Αγωγός καυσαερίων

Για τη θερμάστρα Combi της Truma πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται μόνο ο σωλήνας καυσαερίων AA 3 της Truma (κωδ. 
πρ. 39320-00) και ο σωλήνας τροφοδοσίας αέρα καύσης 
ZR (κωδ. πρ. 39580-00), καθώς η συσκευή έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί μόνο με αυτούς τους σωλήνες. Μην τσακίζετε ή λυγί-
ζετε αυτούς τους σωλήνες κατά την τοποθέτηση.

Η καμινάδα οροφής προσφέρεται σαν αξεσουάρ για τη 
συσκευή θέρμανσης – στην καμινάδα οροφής επισυνά-

πτεται οδηγία τοποθέτησης.

Τοποθέτηση καμινάδας τοίχου

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

max. 

20 cm
max. 100 cm
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max. 100 cm

100 cm

Στην καπνοδόχο τοίχου μπορούν να διευθετηθούν σωλήνες 
με ελάχιστο μήκος 60 cm έως και 100 cm το μέγιστο ανοδικά 
προς οποιαδήποτε πλευρά χρειάζεται ή με κλίση προς τα κά-
τω κατά 20 cm το μέγιστο.

Οι σωλήνες με μήκος από 100 cm έως 150 cm το μέγιστο 
πρέπει να τοποθετούνται μόνο ανοδικά. 
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Κόψτε τους σωλήνες έτσι, ώστε κατά την τοποθέτηση να προ-
εξέχουν από την οπή για την καπνοδόχο. Το μήκος του σωλήνα 
καυσαερίων (1) πρέπει να είναι κατά 10 % μεγαλύτερο από 
του σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (5). Με αυτόν τον 
τρόπο αποφεύγεται τυχόν διαστολή και φορτίο εφελκυσμού 
του σωλήνα.

Τοποθέτηση καπνοδόχου τοίχου

16
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1,0 – 1,4 Nm

2

11 12

10 9 14

13

8
15

Ø83 m
m

TOP OBEN

Τοποθετήστε την καπνοδόχο τοίχου (το βέλος δείχνει προς τα 
επάνω) σε μία επίπεδη επιφάνεια, η οποία επιτρέπει την είσο-
δο του ανέμου από όλες τις πλευρές. Ανοίξτε οπή Ø 83 mm 
(σε κοίλους χώρους επενδύστε την περιοχή οπής της καπνο-
δόχου με ξύλο). Στεγανοποιήστε την οπή με τον παρεχόμενο 
ελαστικό δακτύλιο (8). Σε περίπτωση δομημένων επιφανειών 
επαλείψτε με πλαστικό στεγανοποιητικό υλικό αμαξώματος – 
μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη!

Πριν την εισαγωγή του διπλού σωλήνα καυσαερίων μέσω της 
οπής, ωθήστε το σφιγκτήρα (7) πάνω από τους σωλήνες.

Ωθήστε την ελαστική στεγανοποίηση (8 – λεία πλευρά προς 
την καπνοδόχο, στεγανοποιητικά χείλη προς τον τοίχο) 
στο εσωτερικό της καπνοδόχου (9) και το σφιγκτήρα (2) πάνω 
από το σωλήνα καυσαερίων (1). Συμπιέστε το σωλήνα απαερί-
ων (1) στο άκρο έτσι ώστε – σε περ. 2 cm – να βρίσκεται σπεί-
ρα σε σπείρα και σπρώξτε τον από τον δακτύλιο Ο (10) στο 
στόμιο (11 – το γώνιασμα δείχνει προς τα επάνω). 

Αναρτήστε το σφιγκτήρα (2) με τις οπές στους πείρους του 
στομίου (11) (βίδα προς τα κάτω) και σφίξτε τον. Ωθήστε το σω-
λήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (5) στο οδοντωτό στόμιο (12).

Στερεώστε το εσωτερικό της καπνοδόχου (9) με τις 6 βίδες (13), 
τοποθετήστε το εξωτερικό της καπνοδόχου (14) και βιδώστε 
το με 2 βίδες (15 – οι βίδες B 3,5 x 25 περιλαμβάνονται στην 
έκταση παράδοσης).

Στερεώστε από μέσα το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης 
με σφιγκτήρα (7) στο στόμιο (12) και στερεώστε το (εάν το 
μήκος είναι μεγαλύτερο από 60 cm) με τουλάχιστον ένα σφι-
γκτήρα ZRS (16 – κωδ. πρ. 39590-00) στον τοίχο.

Σύνδεση διπλού σωλήνα καυσαερίων στη 
συσκευή

6
3

2 – 3 Nm

4
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5

7

Συμπιέστε το σωλήνα καυσαερίων (1) στην αρχή του, έτσι 
ώστε οι σπείρες να βρίσκονται η μια δίπλα στην άλλη. Ωθήστε 
το σφιγκτήρα (4 – νύχια προς τη συσκευή) πάνω από το σω-
λήνα καυσαερίων (1). Ωθήστε το σφιγκτήρα (7) στο σωλήνα 
τροφοδοσίας αέρα καύσης (5). Ωθήστε το σωλήνα καυσαερί-
ων (1) στο στόμιο (3) έως το τέρμα. Ωθήστε το σφιγκτήρα (4) 
έως το τέρμα (το τέρμα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στα 
νύχια του σφιγκτήρα) και βιδώστε το. Ωθήστε το σωλήνα τρο-
φοδοσίας αέρα καύσης (5) στο στόμιο (6) και στερεώστέ το 
με το σφιγκτήρα (7). 

Αναρρόφηση αέρα επανακυκλοφορίας

Ο αέρας επανακυκλοφορίας αναρροφάται από τη συσκευή. 
Η αναρρόφηση πραγματοποιείται μέσω μίας μεγάλης οπής ή 
μέσω περισσότερων μικρότερων οπών με ελάχιστο συνολικό 
εμβαδόν 150 cm² από το χώρο διαμονής (όχι από τον πίσω 
αποθηκευτικό χώρο) στο χώρο εγκατάστασης.

Οι οπές αναρρόφησης αέρα επανακυκλοφορίας πρέπει να 
είναι διατεταγμένες έτσι, ώστε υπό κανονικές συνθήκες λει-
τουργίας, να είναι αδύνατη η αναρρόφηση των καυσαερίων 
του κινητήρα του οχήματος και της θερμάστρας . Βεβαιωθείτε 
με τη λήψη κατασκευαστικών μέτρων, ότι ο αέρας θέρμανσης 
που εισέρχεται στο εσωτερικό του οχήματος δεν μπορεί να 
 ρυπανθεί (π. χ. από ατμούς λαδιών).
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Διανομή θερμού αέρα

Ο θερμός αέρας οδηγείται μέσω εύκαμπτων σωλήνων κυρίως 
στην περιοχή του δαπέδου του χώρου διαμονής.

Τα 4 στόμια της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για το σωλήνα 
ÜR με διάμετρο (Ø) 65 mm (κωδ. πρ. 40230-00). Χρησιμοποι-
ήστε μόνο σωλήνες που είναι ανθεκτικοί στην πίεση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ποιότητας της Truma. Άλλοι σωλήνες που 
δεν συμφωνούν με τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας 
(ιδιαίτερα με την ανθεκτικότητα σε πίεση κορυφής, τη διά-
μετρο σωλήνα καθώς και τον αριθμό των αυλακώσεων), δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται.

Εάν ο σωλήνας θερμού αέρα πρέπει να καμφθεί σε μεγά-
λο βαθμό απευθείας πίσω από την έξοδο θερμού αέρα της 
συσκευής σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, συνιστάται η 
χρήση του κεκαμμένου σωλήνα 90° BGC (κωδ. πρ. 34091-01). 
Αυτός ο κεκαμμένος σωλήνας επιτρέπει τη σύνδεση ενός σω-
λήνα θερμού αέρα ÜR με Ø 65 mm ή VR με Ø 72 mm.

Εάν το μήκος του σωλήνα είναι μικρότερο από 2 m, ο εκπο-
μπός αέρα δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε υψηλότερο σημείο 
από το στόμιο του σωλήνα θερμού αέρα. Επιπλέον, εάν το 
μήκος του σωλήνα είναι μικρότερο από 50 cm, ο σωλήνας 
πρέπει να σχηματίζει ένα σιφόνι ανάμεσα στο στόμιο και τον 
εκπομπό αέρα .

L ≤ 50 cmL ≤ 50 cm

Η λήψη αυτών των μέτρων αποτρέπει κατά την θερινή λει-
τουργία την ανεπιθύμητη θέρμανση του οχήματος λόγω της 
αγωγής θερμότητας (φαινόμενο της καμινάδας). 

Οι σωλήνες διανομής θερμού αέρα πρέπει να είναι 
ασφαλώς συνδεδεμένοι στα στόμια. Για τη βελτίωση της 

φέρουσας ικανότητας πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε στόμιο 
ένας συνδετήρας. 

– Combi 6 (E):

Στην Combi 6 (E) πρέπει να συνδεθούν και τα 4 στό-
μια θερμού αέρα για την αποφυγή συσσώρευσης 

θερμότητας. Η διάμετρος των σωλήνων θερμού αέρα δεν 
πρέπει να μειωθεί λόγω συμπίεσης ή παρόμοιας ενέργειας.
Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός σφραγιζόμενου ακραίου 
εξαρτήματος EN (π.χ. στο μπάνιο) σε έναν αγωγό θερμού 
αέρα της Combi 6 (E), πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτόν 
τον αγωγό θερμού αέρα και ένα δεύτερο μη σφραγιζόμενο 
ακροφύσιο.

– Combi 4 (E):

Στην Combi 4 (E) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 4 ή 
μόνο οι 3 έξοδοι θερμού αέρα (για τη βέλτιστη διανομή 
θερμού αέρα η Truma συνιστά να χρησιμοποιούνται πάντα 
4 έξοδοι θερμού αέρα!). Εάν χρειαστούν μόνο 3 έξοδοι θερ-
μού αέρα, πρέπει να σφραγιστεί μία από τις κάτω εξόδους 
θερμού αέρα με ένα κάλυμμα VD (κωδ. πρ. 34310-01). 
Το κάλυμμα πρέπει να πιεσθεί καλά στο διαμορφωμένο 
εξάρτημα της θερμάστρας έως ότου ακουστεί ότι έχει 
ασφαλίσει και εφαρμόσει. Ελέγξτε εάν το κάλυμμα έχει 
εφαρμόσει καλά.

Σε περίπτωση χρήσης 4 εξόδων θερμού αέρα πρέπει 
να τοποθετηθεί σε έναν αγωγό θερμού αέρα ένα 

σφραγιζόμενο ακραίο εξάρτημα EN. Εάν χρησιμοποιηθούν 
μόνο 3 έξοδοι θερμού αέρα πρέπει να προσέξετε, ώστε 
στον αγωγό θερμού αέρα να τοποθετηθεί σε περίπτωση 
χρήσης ενός ακραίου εξαρτήματος (π.χ. στο μπάνιο) ένα 
δεύτερο σφραγιζόμενο ακροφύσιο. 

Το σύστημα θερμού αέρα έχει σχεδιαστεί για κάθε τύπο οχή-
ματος ξεχωριστά σύμφωνα με την αρχή της δομοστοιχείωσης. 
Για αυτό το σκοπό διατίθεται μια πλούσια γκάμα αξεσουάρ. 
Για σχέδια με προτάσεις βέλτιστης εγκατάστασης των συ-
στημάτων θερμού αέρα για όλους τους γνωστούς τύπους 
τροχόσπιτων ή αυτοκινούμενων τροχόσπιτων απευθυνθείτε 
στο κέντρο σέρβις της Truma και ζητήστε τα χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση.

Σύνδεση αερίου

Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar, 
πρέπει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της συ-

σκευής (βλέπε ενδεικτική ετικέτα).

Διευθετήστε τους σωλήνες έτσι, ώστε η συσκευή να μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα για εργασίες συντήρησης.

19
20

Ο σωλήνας τροφοδοσίας αερίου με διάμετρο (Ø) 8 mm πρέ-
πει να συνδεθεί με μία βιδωτή σύνδεση δικωνικού δακτυλίου 
(19 – περιλαμβάνεται στην έκταση παράδοσης) στο στόμιο 
της σύνδεσης αερίου (20). Κατά το σφίξιμο κρατήστε προσε-
κτικά κόντρα μ’ ένα δεύτερο κλειδί!

Το στόμιο σύνδεσης αερίου (20) στη συσκευή δεν πρέπει να 
κοπεί ή να καμφθεί. 

Πριν τη σύνδεση στη συσκευή βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί αερί-
ου δεν περιέχουν ακαθαρσίες, ρινίσματα ή παρόμοια υλικά!

Στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου πρέπει ο αριθμός των σημεί-
ων αποσύνδεσης σε χώρους που χρησιμοποιούνται από άτομα 
να περιορίζεται στον ελάχιστο τεχνικά δυνατό βαθμό.

Το σύστημα αερίου πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές και δι-
οικητικές 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).
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Σύνδεση νερού

Για τη λειτουργία του θερμαντήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όλες οι αντλίες πίεσης και οι βυθιζόμενες αντλίες έως 2,8 bar 
καθώς και όλοι οι κρουνοί με ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη.

Σε περίπτωση χρήσης βυθιζόμενων αντλιών πρέπει να τοπο-
θετηθεί μια ανεπίστροφη βαλβίδα (21 – δεν περιλαμβάνεται 
στην έκταση παράδοσης) ανάμεσα στην αντλία και την πρώτη 
διακλάδωση. Κατά την τοποθέτηση της ανεπίστροφης βαλβί-
δας προσέξτε τη διεύθυνση ροής. 

21

26

24

23

29

28

2527

Σε περίπτωση χρήσης αντλιών πίεσης με μεγάλη υστέρηση 
ενεργοποίησης μπορεί να επιστρέψει ζεστό νερό μέσω της 
βρύσης κρύου νερού. Ως ασφάλεια ροής επιστροφής συνι-
στάται η τοποθέτηση μιας ανεπίστροφης βαλβίδας (22 – δεν 
περιλαμβάνεται στην έκταση παράδοσης) μεταξύ της εξόδου 
προς τη βρύση κρύου νερού και του FrostControl. Κατά την 
τοποθέτηση της ανεπίστροφης βαλβίδας προσέξτε τη διεύ-
θυνση ροής. 

29

28

26

25
24

22
23

27

Για τη σύνδεση στον θερμαντήρα και το FrostControl πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι σωλήνες με εσωτερική διατο-
μή 10 mm που είναι κατάλληλοι για πόσιμο νερό και ανθεκτικοί 
στην πίεση και σε ζεστό νερό έως +80 °C.

Για μόνιμη τοποθέτηση σωλήνων (π.χ. σύστημα John Guest) 
η Truma προσφέρει τώρα σαν αξεσουάρ γωνικές συνδέσεις 
(27 + 28), FrostControl (24) και βαλβίδα αντεπιστροφής (21 + 
22) με εσωτερική σύνδεση Ø 12 mm. Σε αυτήν την περίπτωση 
συνιστάται η αποκλειστική χρήση σωλήνων,  χιτωνίων στήριξης 
και δακτυλίων ασφάλισης του John Guest.

Σε περίπτωση σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην 
ύπαιθρο ή/και την πόλη) ή σε αντλίες μεγαλύτερης ισχύος 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα 
αποτρέπει πιέσεις υψηλότερες των 2,8 bar στο θερμαντήρα.

Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες νερού με όσο το 
δυνατόν μικρότερο μήκος και χωρίς τσακίσματα. Όλες οι συν-
δέσεις εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να ασφαλίζονται με σφι-
γκτήρες εύκαμπτων σωλήνων (και εύκαμπτοι σωλήνες κρύου 
νερού)! Λόγω της θέρμανσης του νερού και της αντίστοιχης 
διαστολής μπορεί να εμφανιστούν στο FrostControl μέχρι την 
ενεργοποίηση της βαλβίδας ασφαλείας πιέσεις έως 4,5 bar 
(δυνατό και σε βυθιζόμενες αντλίες).

Κατά την τοποθέτηση της παροχής του νερού στο όχημα πρέ-
πει να προσέξετε να τηρηθεί πεαρκής απόσταση μεταξύ των 
σωλήνων του νερού και της πηγής της θερμότητας (π.χ. θέρ-
μανση, σωλήνας θερμού αέρα).

Οι συνδετήρες εύκαμπτων σωλήνων SC (κωδ. πρ. 40712-01) 
ενδείκνυνται για τη στερέωση των εύκαμπτων σωλήνων στον 
τοίχο ή το δάπεδο. Αυτοί οι συνδετήρες εύκαμπτων σωλήνων 
επιτρέπουν και τη διευθέτηση των εύκαμπτων σωλήνων νερού 
στους σωλήνες διανομής θερμού αέρα της θερμάστρας απο-
τρέποντας το σχηματισμό πάγου.

Ένας σωλήνας νερού επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο σε 
απόσταση 1,5 m από τη θέρμανση στον σωλήνα θερμού αέρα. 
Το κλιπ SC της Truma για σωλήνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από την απόσταση αυτή. Σε περίπτωση παράλληλης το-
ποθέτησης, π.χ. τοποθέτηση μέσα από τοίχο, πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί αποστάτης (π.χ. μόνωση) ώστε να αποφευχθεί η 
επαφή.

Για τη διασφάλιση της πλήρους αποστρέγγισης του  νερού 
καθώς επίσης και της διαρκούς στεγανότητας των εύκα-

μπτων σωλήνων νερού της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται πάντα οι παρεχόμενες γωνιακές συνδέσεις (27 + 28)!

Η γωνιακή σύνδεση (28 – με βαλβίδα εξαερισμού) συνδέεται 
στην επάνω σύνδεση ζεστού νερού και η δεύτερη γωνιακή σύν-
δεση (27) στην κάτω σύνδεση κρύου νερού.

Διευθετήστε όλους τους αγωγούς νερού καθοδικά 
προς το FrostControl! Δεν υφίσταται καμία αξίωση 

εγγύησης για ζημιές που έχουν προκληθεί από παγετό!

Τοποθέτηση FrostControl 
(βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης)

Το FrostControl πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή σε 
θερμαινόμενο χώρο, σε μια θέση με καλή πρόσβαση για το 
χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης (30) 
και το πλήκτρο πίεσης (31) μπορούν ακόμη να λειτουργήσουν.

Κατά την επιλογή της θέσης προσέξτε, ώστε το FrostControl (24) 
να μην τοποθετηθεί κοντά σε ξένες πηγές θερμότητας (π.χ. συ-
σκευές τροφοδοσίας) ή πολύ κοντά σε σωλήνες θερμού αέρα!

Αποστραγγίστε το νερό απευθείας προς τα έξω σε μια θέση 
που προστατεύεται από πιτσιλίσματα (εάν χρειάζεται, τοποθε-
τήστε προστατευτικό πιτσιλίσματος).

30

25

23
31

31

24a

24

Ανοίξτε οπή με διάμετρο Ø 18 mm στο δάπεδο του οχήματος. 
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης (24a) στο 
στόμιο αποστράγγισης και εκτείνετε και τα δύο μέσω του δα-
πέδου προς τα έξω. Στεγανοποιήστε από την κάτω πλευρά το 
διάκενο ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και 
την οπή με πλαστικό στεγανοποιητικό υλικό για αμαξώματα. 
Στερεώστε το FrostControl με 2 βίδες B 5,5 x 25 (περιλαμβά-
νονται στην έκταση παράδοσης). 
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Τοποθέτηση αγωγών νερού

Συνδέστε την τροφοδοσία κρύου νερού (23) στο FrostControl 
(24). Για τη διασφάλιση της άψογης λειτουργία της βαλβίδας 
ασφαλείας /αποστράγγισης, πρέπει οι εύκαμπτοι σωλήνες 
νερού να διευθετηθούν χωρίς τάση!

45º20 mm

32

27

28

29

Τοποθετήστε μέχρι το τέρμα τη γωνιακή σύνδεση (27) στο 
σωλήνα σύνδεσης κρύου νερού και τη γωνιακή σύνδεση με εν-
σωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού (28) στο σωλήνα σύνδεσης 
ζεστού νερού της θερμάστρας. Ελέγξτε τραβώντας προς την 
αντίθετη κατεύθυνση εάν οι γωνιακές συνδέσεις έχουν συνδε-
θεί ασφαλώς. 

Δημιουργήστε τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα (25) για την 
τροφοδοσία κρύου νερού μεταξύ του FrostControl (24) και της 
τροφοδοσίας στο θερμαντήρα.

Προσέξτε, ώστε η τροφοδοσία κρύου νερού να μην έρχε-
ται σε επαφή με θερμικές γέφυρες (π.χ. εξωτερικό τοί-

χωμα) λόγω του κινδύνου από παγετό.

Διευθετήστε την τροφοδοσία ζεστού νερού (26) από τη γωνια-
κή σύνδεση με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού (28) προς 
τα σημεία κατανάλωσης ζεστού νερού.

Ωθήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού με εξωτερική διά-
μετρο Ø 11 mm (29) στη ροδέλα του εύκαμπτου σωλήνα της 
βαλβίδας εξαερισμού (32) και διευθετήστε τον προς τα έξω 
χωρίς να τσακίζει. Διασφαλίστε ότι η ακτίνα του κεκαμμένου 
σωλήνα δεν είναι μικρότερη από 40 mm.

Κόψτε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού περ. 20 mm κάτω 
από το δάπεδο του οχήματος σχηματίζοντας γωνία 45° με την 
κατεύθυνση πορείας (βλέπε εικόνα).

Συναρμολόγηση αισθητήρα θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος

Κατά την επιλογή της θέσης προσέξτε, ότι ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
άμεση ακτινοβολία θερμότητας. Για τη βέλτιστη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος συνιστάται η τοποθέτηση του 
αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος πάνω από την πόρ-
τα εισόδου.

10 mm

Προσέξετε, ώστε ο αισθητήρας να είναι πάντα τοποθε-
τημένος επάνω σε κάθετο τοίχο. Πρέπει να περιβάλλε-

ται ελεύθερα από αέρα του χώρου. 

Ανοίξτε οπή διαμέτρου (Ø) 10 mm. Οδηγήστε από πίσω το 
καλώδιο σύνδεσης μέσω της οπής και συνδέστε το άκρο του 
καλωδίου με μία μονωμένη συνδετική φίσα στον αισθητήρα 
(δεν χρειάζεται να προσέξετε την πολικότητα). Ωθήστε τον 
αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος και διευθετήστε το 
άκρο του καλωδίου με τις δύο μονωμένες συνδετικές φίσες 
προς το ηλεκτρονικό κύκλωμα της θερμάστρας (εάν χρειά-
ζεται, επιμηκύνετέ το έως μέγιστο συνολικό μήκος 10 m με 
καλώδιο 2 x 0,5 mm²).

Ο παρεχόμενος αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλο-
ντος πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένος διότι διαφο-

ρετικά η θερμάστρα μπορεί να εμφανίσει βλάβη. 

Τοποθέτηση χειριστηρίου

(Combi 4 / Combi 6)

Προβλέψτε μία θέση για το χειριστήριο σε ένα καλά ορατό 
σημείο. Στην έκταση παράδοσης περιλαμβάνεται ένα καλώδιο 
σύνδεσης (34) με μήκος 3 m. 

Ανοίξτε οπή διαμέτρου (Ø) 55 mm. Συνδέστε τον ακροδέ-
κτη (35) του καλωδίου σύνδεσης (34) στο χειριστήριο (33). 
Προσέξτε ώστε ο ακροδέκτης να ασφαλίζει στο χειριστήριο. 
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης (34) στον οδηγό καλωδίου 
του χειριστηρίου, ωθήστε το προς τα πίσω και διευθετήστε το 
προς τη θερμάστρα. Στερεώστε το χειριστήριο με 4 βίδες (36) 
και τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης (37).

34

33

36
60°

40°

Combi 

3

14

5

2

Ø 5
5 m

m

38

38
37

35

35
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Τοποθέτηση μεταγωγικού διακόπτη ισχύος 

και χειριστηρίου

(Combi 4 E / Combi 6 E)

Προβλέψτε για το χειριστήριο (33) και το μεταγωγικό διακόπτη 
ισχύος (33a) μία καλά ορατή θέση. Στην έκταση παράδοσης 
περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης (34) με μήκος 3 m και κα-
λώδιο σύνδεσης χειριστηρίου (34a). 

Ανοίξτε κάθε φορά μια οπή Ø 55 mm (απόσταση κέντρων 
οπών 66 mm). Συνδέστε το χειριστήριο (33) και το μεταγωγικό 
διακόπτη ισχύος (33a) με το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρί-
ου (34a). Τοποθετήστε τον ακροδέκτη (35) του καλωδίου σύν-
δεσης (34) στο μεταγωγικό διακόπτη ισχύος (33a). Προσέξτε 
ώστε όλοι οι ακροδέκτες να ασφαλίζουν. Συνδέστε τα καλώ-
δια (34 + 34a) στους οδηγούς καλωδίων των χειριστηρίων. 
Ωθήστε το καλώδιο σύνδεσης προς τα πίσω και διευθετήστε 
το προς τη θερμάστρα. 
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Στερεώστε το μεταγωγικό διακόπτη ισχύος και το χειριστήριο 
με 4 βίδες (36) το καθένα και τοποθετήστε τα πλαίσια κάλυ-
ψης (37). 

Αξεσουάρ χειριστηρίου και διακόπτη επιλογής 
ισχύος

Καλώδιο χειριστηρίου 6 m (κωδ. πρ. 34020-21400)

Σύνδεσμος (κωδ. πρ. 34020-21500)

Καλώδιο επέκτασης 3 m συμπερ. συνδέσμου 
(κωδ. πρ. 34301-02)

Καλώδιο επέκτασης 6 m συμπερ. συνδέσμου 
(κωδ. πρ. 34301-01)

Για το οπτικό φινίρισμα του πλαισίου κάλυψης (37), η Truma 
διαθέτει πλευρικά εξαρτήματα (38) σε 8 διαφορετικά χρώμα-
τα. Παρακαλώ απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σας. 

–

–

–

–

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Τοποθετήστε τα καλώδια σύνδεσης έτσι, ώστε να προστατεύ-
ονται από την τριβή. Τοποθετήστε επιπρόσθετα στις αιχμηρές 
ακμές π.χ. σε διελεύσεις μεταλλικών τοιχωμάτων, προστα-
τευτικές ροδέλες ή προφίλ προστασίας ακμών. Τα καλώδια 
σύνδεσης δεν πρέπει να στερεώνονται ή να έρχονται σε επα-
φή με μεταλλικές επιφάνειες της συσκευής, με το σωλήνα 
καυσαερίων και τους σωλήνες θερμού αέρα.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα 
σύνδεσης (39) της θερμάστρας. Το κάλυμμα σύνδεσης μπο-
ρεί να αφαιρεθεί πιέζοντας και ταυτόχρονα ωθώντας το κατά 
τη φορά του βέλους. Κατά την αφαίρεση ή/και τοποθέτηση 
του καλύμματος σύνδεσης στα καλώδια σύνδεσης προσέξτε 
ώστε τα καλώδια σύνδεσης να μην είναι αποσυνδεδεμένα ή/
και τσακισμένα.

12 V

40

41

42 44

45

46

47

48

43

 

open

39

40 = τάση εισόδου +12 V (επίπεδος ακροδέκτης 6,3 mm)
41 = τάση εισόδου - 12 V (επίπεδος ακροδέκτης 6,3 mm)
42 = θερμαντικό στοιχείο FrostControl (αξεσουάρ)
43 = ασφάλεια συσκευής: 10 A – με χρονυστέρηση – (T 10 A)
44 = βραχυκυκλωτήρας (ή διακόπτης παραθύρου – αξεσουάρ)
45 = χρονοδιακόπτης ZUCB (αξεσουάρ)
46 = αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
47 = χειριστήριο / διαγνωστική φίσα*
48 = χειριστήριο / διαγνωστική φίσα*

*  Εναλλακτικές συνδέσεις – για ένα χειριστήριο 
(Combi 4 / Combi 6) ή ένα μεταγωγικό διακόπτη ισχύος 
(Combi 4 E / Combi 6 E) και μία διαγνωστική φίσα.

Όλες οι συνδέσεις με τη συσκευή πρέπει να γίνονται με κεκαμ-
μένα καλώδια σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται 
τυχόν είσοδος νερού συμπυκνώματος μέσω των καλωδίων 
σύνδεσης στη συσκευή. 

Τα καλώδια σύνδεσης και οι ακροδέκτες δεν πρέπει να υφί-
στανται καμία δύναμη. Για την ανακούφιση της τάσης, συγκε-
ντρώστε τα καλώδια σύνδεσης σε δέσμες (βλέπε εικόνα) και 
στερεώστε τα με ένα συνδετήρα καλωδίων στο περίβλημα. 
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Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένα και να 
μην χαλαρώνουν ή λασκάρουν λόγω κραδασμών. Διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!

Σύνδεση 12 V

Ηλεκτρικά καλώδια, συσκευές μεταγωγής και ελέγχου για 
συσκευές θέρμανσης πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο στο όχημα, ώστε η άψογη λειτουργία τους να μην 
μπορεί να επηρεαστεί υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
Όλοι τα καλώδια που κατευθύνονται προς τα έξω πρέπει να 
είναι στα ανοίγματα στεγανά από πιτσιλίσματα νερού.

Πριν την έναρξη εργασιών σε ηλεκτρικά εξαρτήματα η 
συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία 
ηλεκτρικού ρεύματος. Η απενεργοποίηση από το χειριστήριο 
δεν επαρκεί!

Σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο αμάξωμα πρέπει 
να αποσυνδέεται η συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας.

Η συσκευή διαθέτει προστασία έναντι ανάστροφης 
πολικότητας. Εάν η συσκευή συνδεθεί με λάθος 

πολικότητα δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη LED. Η 
συσκευή μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται μετά την 
αποκατάσταση της σωστής πολικότητας.

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης τροφοδοσίας ρεύματος, 
πρέπει η θερμάστρα να συνδεθεί σε ασφαλισμένο δίκτυο ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας (κεντρικό ηλεκτρονικό κύκλωμα 10 A) με 
καλώδιο 2 x 2,5 mm² (εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 
6 m με καλώδιο 2 x 4 mm²). Εάν χρειάζεται λάβετε υπόψη τις 
πτώσεις τάσης στο καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε το αρνη-
τικό καλώδιο στην κεντρική γείωση. Σε περίπτωση απευθείας 
σύνδεσης στη μπαταρία πρέπει να ασφαλιστεί το θετικό και 
αρνητικό καλώδιο. Για τις συνδέσεις (40, 41) συνιστάται η χρή-
ση πλήρως μονωμένων επίπεδων ακροδεκτών 6,3 mm.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με 
άλλους καταναλωτές!

Σε περίπτωση χρήσης συσκευών τροφοδοσίας ηλεκτρι-
κού ρεύματος πρέπει να προσέξετε, ώστε η ρυθμισμένη 

τάση εξόδου να κυμαίνεται μεταξύ 11 V και 15 V και η κυμάτω-
ση εναλλασσόμενης τάσης να είναι < 1,2 Vss. Για τα διαφο-
ρετικά είδη χρήσεων σας συνιστούμε τις αυτόματες συσκευές 
φόρτισης της Tuma. Ρωτήστε στο αρμόδιο κατάστημα. Άλλες 
συσκευές φόρτισης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με μια 
μπαταρία 12 V ως ρυθμιστή.

Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος στη συσκευή

Συνδέστε τον ακροδέκτη του καλωδίου σύνδεσης στη σύνδεση 
(46 – δεν χρειάζεται να προσέξετε την πολικότητα).

Σύνδεση χειριστηρίου στη συσκευή

Τοποθετήστε τον ακροδέκτη (35) του καλωδίου σύνδεσης (34) 
σε μία από τις συνδέσεις (47 ή 48). Προσέξτε, ώστε ο ακροδέ-
κτης να ασφαλίσει.

Σύνδεση 230 V
(Combi 4 E / Combi 6 E)

Η ηλεκτρική σύνδεση 230 V πρέπει να πραγματοποιεί-
ται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (στη Γερμανία 

π.χ. σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100, Μέρος 721 ή 
IEC 60364-7-721). Οι υποδείξεις που παρέχονται στο παρόν 
δεν αποτελούν προτροπή για διεξαγωγή της ηλεκτρικής σύν-
δεσης από ανειδίκευτο προσωπικό αλλά χρησιμεύουν ως πρό-
σθετες πληροφορίες για το εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο 
προσωπικό!

Προσέξτε οπωσδήποτε για τη σύνδεση των καλωδίων με τα 
σωστά χρώματα!

Για εργασίες συντήρησης ή/και επισκευής πρέπει να υπάρχει 
ένας διαχωριστής επιτόπιας κατασκευής για την αποσύνδεση 
όλων των πόλων από το ηλεκτρικό δίκτυο με ελάχιστη απόστα-
ση επαφής 3,5 mm.

Συνδεθείτε με το ηλεκτρικό 
δίκτυο μέσω του καλωδίου 
σύνδεσης σιλικόνης μήκους 
150 cm σε ένα καλώδιο με 
 ελάχιστη ασφάλεια 10 A 
 (καλύτερα 16 Α). 

Όλα τα καλώδια πρέπει να 
ασφαλίζονται με κολάρα.

Έλεγχος λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί η στεγανότητα της 
τροφοδοσίας αερίου με τη μέθοδο της πτώσης πίεσης. Πρέ-
πει να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου (στη Γερμανία π.χ. σύμ-
φωνα με το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW).

Στη συνέχεια ελέγξτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης όλες 
τις λειτουργίες της συσκευής, ιδιαίτερα την αποστράγγιση του 
νερού. Δεν υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές 
που έχουν προκληθεί από παγετό!

Οι οδηγίες χρήσης να παραδοθούν στον κάτοχο του οχήματος.

Υποδείξεις προειδοποίησης

Το κίτρινο αυτοκόλλητο με τις υποδείξεις προειδοποίησης, το 
οποίο εσωκλείεται στη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί στο 
όχημα από τον τεχνικό της εγκατάστασης ή τον κάτοχο του 
οχήματος σε μία καλά ορατή θέση για κάθε χρήστη (π. χ. στην 
πόρτα της ιματιοθήκης)! Για αυτοκόλλητα που τυχόν λείπουν 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Truma.
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Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να 
ενημερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της 
Truma. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε 
στους εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας 
 (ανατρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή 
στην τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση 
www.truma.com).

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε 
πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθ-
μό (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).

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

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com

Fo
 · 
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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
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