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 Σημαντικές οδηγίες 

 χειρισμού

Η θερμάστρα Trumatic 
S 5002 δεν επιτρέπεται να 

τοποθετηθεί σε αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα! Η τοποθέτηση της 
θερμάστρας Trumatic S 3002 (P) 
σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
επιτρέπεται.

2. Η αναρρόφηση του αέρα 
καύσης κάτω από το δάπεδο 
του οχήματος πρέπει να 
διατηρείται καθαρή από βρομιές 
και λασπόχιονο. Το στόμιο 
αναρρόφησης της θερμάστρας 
δεν επιτρέπεται για το λόγο 
αυτό να βρίσκεται στην περιοχή 
πιτσιλίσματος των τροχών, 
κατά περίπτωση τοποθετείτε 
προφυλακτήρα πιτσιλίσματος.

3. Για κάμπινγκ το χειμώνα και για 
συνεχές κάμπινγκ συνιστούμε το 
βιδωτό επάνω στην καπνοδόχο 
σετ προέκτασης καπνοδόχου 
SKV (κωδ. πρ. 30690-00). Αυτό 
πρέπει να αφαιρείται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, για να 
μην πέσει και χαθεί (κίνδυνος 
ατυχήματος).

Σε περίπτωση που επάνω 
στο τροχόσπιτο τοποθετείται 
ένα επιστέγασμα, πρέπει η 
καπνοδόχος να διαπεραστεί 
οπωσδήποτε μέσω αυτού του 

επιστεγάσματος. Χρησιμοποιείτε 
για το σκοπό αυτό τη διέλευση 
καπνοδόχου UEK (κωδ. πρ. 
30630-04)!

4. Σε περίπτωση που η 
θερμάστρα σε περιοχές με 
ακραίες συνθήκες αέρα ή 
σε περίπτωση χρήσης το 
χειμώνα σβήνει επανειλημμένα, 
συνιστούμε τη χρήση μιας 
προέκτασης καπνοδόχου AKV 
(κωδ. πρ. 30010-20800). Αυτή 
πρέπει να αφαιρείται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, για να 
μην πέσει και χαθεί (κίνδυνος 
ατυχήματος).

5. Ο εναλλάκτης θερμότητας, 
ο σωλήνας καυσαερίων και 
όλες οι συνδέσεις πρέπει να 
ελέγχονται σε τακτά διαστήματα, 
σε κάθε περίπτωση μετά 

από εκπυρσοκροτήσεις 
(εσφαλμένες αναφλέξεις), από 

έναν ειδικό τεχνικό.

Ο σωλήνας καυσαερίων 

πρέπει:

• να είναι συνδεδεμένος 
στη θερμάστρα και στην 
καπνοδόχο στεγανά και 

σταθερά,

• να αποτελείται από ένα (χωρίς 

προέκταση) τεμάχιο,

• χωρίς στένωση της 

διατομής και οπωσδήποτε να 
είναι περασμένος ανοδικά σε 

ολόκληρο το μήκος,

• μαζί με το σωλήνα επένδυσης 
να είναι σταθερά 

συναρμολογημένος με 

περισσότερους σφιγκτήρες.

Επάνω στο σωλήνα 
καυσαερίων δεν επιτρέπεται 
να τοποθετούνται αντικείμενα, 
διότι αυτά θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ζημιές.

Θερμάστρες 

με λανθασμένα 

συναρμολογημένο σωλήνα 

καυσαερίων ή έναν σωλήνα 

καυσαερίων που έχει 

υποστεί ζημιές ή εναλλάκτη 

θερμότητας που έχει υποστεί 

ζημιές δεν επιτρέπεται να 

συνεχίσουν να λειτουργούν σε 

καμιά περίπτωση!

6. Η έξοδος θερμού 

αέρα στη θερμάστρα δεν 

επιτρέπεται να εμποδίζεται 

σε καμιά περίπτωση. Για το 
λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να 
κρέμονται μπροστά ή επάνω 
στη θερμάστρα υφάσματα 
ή ανάλογα αντικείμενα. 
Τέτοιου είδους ακατάλληλη 
χρήση θα μπορούσε από την 
προκαλούμενη υπερθέρμανση να 
προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη 

θερμάστρα σας. Δεν τοποθετείτε 
εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη 
θερμάστρα! Παρακαλείσθε να το 
προσέχετε αυτό για τη δική σας 
ασφάλεια.

Σε εξάρτηση από 

τον κατασκευαστικό 

τύπο κατά τη 

διάρκεια της 

λειτουργίας αναπτύσσεται 

υψηλή θερμοκρασία στο 

περίβλημα της θερμάστρας. 

Την ευθύνη έναντι τρίτων 

(ιδιαίτερα μικρών παιδιών) την 

έχει ο χρήστης της συσκευής.

7. Για τη θέρμανση κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού σε 
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και 
τροχόσπιτα είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την οδηγία 
2004/78 παράρτημα VIII μια 
διάταξη φραγής ασφαλείας. Ο 
ρυθμιστής πίεσης αερίου Truma-
SecuMotion πληροί την απαίτηση 
αυτή.

Όταν δεν υπάρχει 
εγκατεστημένος ένας 

ρυθμιστής πίεσης αερίου 
Truma-SecuMotion, πρέπει η 
φιάλη αερίου κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού να είναι κλειστή 
και πρέπει να τοποθετηθούν 
πινακίδες υπόδειξης τόσο στο 
ντουλάπι φιαλών όσο και κοντά 
στο χειριστήριο.

Trumatic S 3002 P, 
S 3002 και S 5002

1 Θερμάστρα υγραερίου 
Trumatic S

2 Τροφοδοσία αέρα καύσης
3 Σωλήνας καυσαερίων με 

σωλήνα επένδυση
4 Καπνοδόχος καυσαερίων
5 Trumavent-ανεμιστήρας και 

πακέτο κομφόρ με Airmix 
(για διανομή θερμού αέρα) – 
εάν το επιθυμείτε

6 Truma-Ultraheat (ηλεκτρική-
πρόσθετη θερμάστρα 230 V) – 
εάν το επιθυμείτε

Επένδυση τζάκι 

(μόνο Trumatic S 5002)

4

2

1
6

5

3
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 Οδηγίες χρήσης

Πριν από την έναρξη 

λειτουργίας προσέχετε 

οπωσδήποτε τις οδηγίες 

χρήσης και τις -σημαντικές 

υποδείξεις χειρισμού/! Ο 
κάτοχος του οχήματος φέρει 
την ευθύνη, ώστε ο χειρισμός 
της συσκευής να μπορεί να 
εκτελείται κανονικά.

Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με 
τις υποδείξεις προειδοποίησης, 
η οποία παραδίδεται μαζί 
με τη συσκευή, πρέπει να 
τοποθετηθεί από τον τεχνικό της 
εγκατάστασης ή τον κάτοχο του 
οχήματος σε μια για κάθε χρήστη 
εμφανή θέση στο όχημα (π. χ. 
στην πόρτα της ιματιοθήκης)! Σε 
περίπτωση έλλειψης ετικετών, 
αυτές μπορούν να ζητηθούν από 
την Truma.

Θερμάστρα 
Trumatic S 3002 (P)

be

a c

h
d

f
g

a = λαβή χειρισμού 
(θερμοστάτης)

b = τυφλό καπάκι 
ή 
ενσωματωμένο χειριστήριο 
για ανεμιστήρα Trumavent 
TEB/TEN

c = σύστημα ανάφλεξης πίεσης 
(μοντέλο Trumatic S 3002 P) 
ή 
τυφλό καπάκι (μοντέλο 
Trumatic S 3002 P)

d = αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης με θήκη 
μπαταρίας (μοντέλο 
Trumatic S 3002)

e = τηλε-ένδειξη ανάφλεξης 
(ειδικό πρόσθετο εξάρτημα)

f = παράθυρο για την 
παρατήρηση της φλόγας

g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου 

(αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής 
τοποθέτησης τα εξαρτήματα 
είναι διατεταγμένα στην άλλη 
πλευρά.

Θερμάστρα Trumatic 
S 5002

be

c a

h d

f
g

a = λαβή χειρισμού 
(θερμοστάτης)

b = τυφλό καπάκι 
ή 
ενσωματωμένο χειριστήριο 
για ανεμιστήρα Trumavent 
TEB/TEN

c = τυφλό καπάκι 
ή 
ενσωματωμένο χειριστήριο 
για δεύτερο ανεμιστήρα 
Trumavent TEB/TEN

d = αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης με θήκη 
μπαταρίας 

e = τηλε-ένδειξη ανάφλεξης 
(ειδικό πρόσθετο εξάρτημα)

f = παράθυρο για την 
παρατήρηση της φλόγας

g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου 

(αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής 
τοποθέτησης τα εξαρτήματα 
είναι διατεταγμένα στην άλλη 
πλευρά.

Θερμάστρα Trumatic 
S 5002 και επένδυση 
τζάκι
Το τζάκι και η θερμάστρα 
Trumatic S 5002 μπορούν να 
συνδυαστούν ή να τεθούν σε 
λειτουργία ανεξάρτητα μεταξύ 
τους.

be

c
a

h
d

f
g

a = λαβή χειρισμού 
(θερμοστάτης)

b = τυφλό καπάκι 
ή 
ενσωματωμένο χειριστήριο 
για ανεμιστήρα Trumavent 
TEB/TEN

c = τυφλό καπάκι 
ή 
ενσωματωμένο χειριστήριο 
για δεύτερο ανεμιστήρα 
Trumavent TEB/TEN

d = αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης με θήκη 
μπαταρίας 

e = χειριστήριο τζάκι
f = παράθυρο για την 

παρατήρηση της φλόγας
g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου 

(αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής 
τοποθέτησης τα εξαρτήματα 
είναι διατεταγμένα στην άλλη 
πλευρά.

Έναρξη λειτουργίας 

με σύστημα 

ανάφλεξης πίεσης 

(μόνο S 3002 P)

1. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και 
τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον 
αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

0
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9
8 7 6

5

4
3
2

1

a

2. Στρέφετε τη λαβή χειρισμού 
(a) στη θέση θερμοστάτη 1 – 10 
και πιέζετε μέσα μέχρι το τέρμα. 
Ταυτόχρονα ενεργοποιείτε 
γρήγορα και διαδοχικά το 
σύστημα ανάφλεξης πίεσης για 
τόσο διάστημα, μέχρι να ανάψει 
η φλόγα.

3. Κρατάτε πατημένη τη 
λαβή χειρισμού ακόμη μέχρι 
10 δευτερόλεπτα, ώστε να 
ενεργοποιηθεί η ασφάλεια 
ανάφλεξης.

4. Πρόσθετα 10 δευτερόλεπτα 
παρατηρείτε από το παράθυρο 
αν σβήσει η φλόγα από αέρα 
στον αγωγό (προκαλείται από 
αλλαγή της φιάλης αερίου).

Σε καμιά περίπτωση 

δεν εκτελείτε νέα 

ανάφλεξη πριν περάσουν 

2 λεπτά, διαφορετικά 

κίνδυνος εκπυρσοκρότησης 

(σφάλματος ανάφλεξης)! 
Αυτό ισχύει επίσης, όταν σβήσει 
η θερμάστρα που βρισκόταν ήδη 
σε λειτουργία και θα πρέπει να 
γίνει νέα ανάφλεξη.

Εάν ο αγωγός τροφοδοσίας 
αερίου είναι γεμάτος με αέρα, 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο 
λεπτά, μέχρι να είναι διαθέσιμο 
το αέριο για καύση. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρόνου 
κρατάτε τη λαβή χειρισμού 
πατημένη και ενεργοποιείτε 
συνεχώς το σύστημα ανάφλεξης 
πίεσης μέχρι να ανάψει η φλόγα.

5. Για να εξασφαλίσετε μια 
ομοιόμορφη και γρήγορη 
διανομή θερμού αέρα 
καθώς επίσης και μια πτώση 

των θερμοκρασιών των 

επιφανειών της συσκευής 
θέρμανσης, συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα 
με το συγκρότημα θερμού αέρα 
Trumavent σε λειτουργία.

Η θερμάστρα Trumatic 
S 3002 P (με σύστημα 

ανάφλεξης πίεσης) είναι έτσι 
κατασκευασμένη, ώστε να 
μπορεί να τοποθετηθεί εκ των 
υστέρων ένα αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης με τηλε-ένδειξη 
ανάφλεξης (σετ πρόσθετου 
εξοπλισμού ZAS, κωδ. πρ. 
30040-65700).

Έναρξη λειτουργίας 

με αυτόματο 

σύστημα ανάφλεξης 

(S 3002/S 5002)

Πριν από την πρώτη έναρξη 
λειτουργίας βεβαιωθείτε, ότι 
έχει τοποθετηθεί μια μπαταρία 
(περιγραφή σύμφωνα με το 
σημείο Dαλλαγή μπαταρίας»)!

1. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και 
τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον 
αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

0
10

9
8 7 6

5

4
3
2

1

a

2. Στρέφετε τη λαβή χειρισμού 
(a) στη θέση θερμοστάτη 1 – 10 
και πιέζετε μέσα μέχρι το τέρμα. 
Η ανάφλεξη εκτελείται αυτόματα 
(σπινθήρας ανάφλεξης 
ακούγεται), μέχρι να ανάψει η 
φλόγα.

Κρατάτε πατημένη τη λαβή 
χειρισμού ακόμα μέχρι 
10 δευτερόλεπτα, ώστε να 
ενεργοποιηθεί η ασφάλεια 
ανάφλεξης.

Σε περίπτωση 

αποτυχίας περιμένετε 

τουλάχιστον 2 λεπτά πριν 

επιχειρήσετε νέα ανάφλεξη!
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Εάν η φλόγα σβήσει πάλι, 
εκτελείται κατά τη διάρκεια 
του χρόνου κλεισίματος της 
ασφάλειας ανάφλεξης (περ. 
30 δευτερόλεπτα) άμεση νέα 
ανάφλεξη.

Όταν δεν δημιουργείται 
καμιά φλόγα, το αυτόματο 
σύστημα ανάφλεξης συνεχίζει 
να λειτουργεί, μέχρι η λαβή 
χειρισμού (a) να τοποθετηθεί στη 
θέση «0».

Εάν ο αγωγός τροφοδοσίας 
αερίου είναι γεμάτος με αέρα, 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο 
λεπτά, μέχρι να είναι διαθέσιμο 
το αέριο για καύση. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του χρόνου 
η λαβή χειρισμού πρέπει να 
κρατείται πατημένη, μέχρι να 
ανάψει η φλόγα.

3. Για να εξασφαλίσετε μια 
ομοιόμορφη και γρήγορη 
διανομή θερμού αέρα 
καθώς επίσης και μια πτώση 

των θερμοκρασιών των 

επιφανειών της συσκευής 
θέρμανσης, συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα 
με το συγκρότημα θερμού αέρα 
Trumavent σε λειτουργία.

Οι θερμάστρες Trumatic 
S 3002 και S 5002 (με 

αυτόματο σύστημα ανάφλεξης) 
μπορούν να εξοπλιστούν εκ των 
υστέρων χωρίς κανένα πρόβλημα 
με την τηλε-ένδειξη ανάφλεξης 
(e – κωδ. πρ. 30040-65400).

Όταν η θερμάστρα 
Trumatic S 5002 

συνδυάζεται με την επένδυση 
τζάκι, δεν είναι εφικτή η τηλε-
ένδειξη ανάφλεξης.

Θερμοστάτης 

χώρου

Μια μέση θερμοκρασία χώρου 
των περ. 22°C την επιτυγχάνει 
κανείς χωρίς λειτουργία 

ανεμιστήρα με μια ρύθμιση 
θερμοστάτη στο 3 – 5, 
συνιστούμε για τη λειτουργία 
με ανεμιστήρα μια ρύθμιση 
θερμοστάτη στο 4 – 8.

Η ακριβής ρύθμιση του 
θερμοστάτη πρέπει να 
υπολογιστεί σύμφωνα με το 
είδος κατασκευής του οχήματος 
και σύμφωνα με τις ατομικές 
ανάγκες σε θερμότητα.

Ο αισθητήρας θερμοστάτη 
βρίσκεται κάτω στη 

θερμάστρα. Παρακαλείσθε 
να προσέχετε, ώστε να μην 
επηρεάζεται αρνητικά η 
λειτουργία του θερμοστάτη 
από κρύο ρεύμα αέρα από 
εξαερισμούς ψυγείων, ανοίγματα 
πόρτας κτλ. ή από μαλακά χαλιά. 
Τέτοιες πηγές διαταραχών 
πρέπει να αποκατασταθούν 
σε κάθε περίπτωση, διότι 

διαφορετικά δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί μια ικανοποιητική 
ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση

Θέτετε τη λαβή χειρισμού της 
θερμάστρας στη θέση «0» (με 
τον τρόπο αυτό απενεργοποιείται 
αυτόματα το αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης).

Εάν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, κλείνετε 
βαλβίδα ταχείας φραγής στον 
αγωγό τροφοδοσίας αερίου και 
φιάλη αερίου.

Χειριστήριο τζάκι 

(μόνο S 5002)

0

ab c

a = «Off» 
(καμιά προσομοίωση 
φλόγας, καμιά ακουστική 
επένδυση)

b = προσομοίωση φλόγας  
χωρίς ακουστική επένδυση

c = προσομοίωση φλόγας  
με ακουστική επένδυση 
(μόνο προσομοίωση φλόγας 
με παραλλαγή χωρίς 
ακουστική επένδυση)

Έναρξη λειτουργίας

Τοποθετείτε το διακόπτη 
χειριστηρίου στο (b) 
προσομοίωση φλόγας χωρίς 
ακουστική επένδυση ή (c) 
προσομοίωση φλόγας με 
ακουστική επένδυση.

 Συντήρηση

Σε περίπτωση μιας βλάβης 
παρακαλείσθε να απευθύνεστε 
στο Truma-Σέρβις.

Προσοχή: Παρά την 
επιμελή κατασκευή η 
θερμάστρα μπορεί να 
περιέχει εξαρτήματα 

με αιχμηρές ακμές, για το λόγο 
αυτό σε εργασίες συντήρησης 
και καθαρισμού χρησιμοποιείτε 
πάντα προστατευτικά γάντια!

Από στατικό φορτίο 
υπάρχει κίνδυνος να 

υποστεί βλάβη ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός. Επισκευές 
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο 
από ειδικό τεχνικό προσωπικό!

Αφαιρείτε περίβλημα 
θερμάστρας

Τραβάτε το περίβλημα επάνω 
προς τα εμπρός, πιέζετε επάνω 
τα ελατήρια συγκράτησης και 
τραβάτε το περίβλημα προς 
τα εμπρός. (Σε περιορισμένες 
συνθήκες χώρου τραβάτε το 
περίβλημα επάνω προς τα 
εμπρός, στη συνέχεια σηκώνετε 
ψηλά, μέχρι να ελευθερωθεί το 
περίβλημα και μετά αφαιρείτε.)

Στη συνέχεια αποθέτετε την 
επένδυση στο πλάι, ώστε πιθανά 
καλώδια σύνδεσης (π. χ. για τον 
πιεζο-αναφλεκτήρα, για τον 
ανεμιστήρα θερμού αέρα καθώς 
επίσης για τη λυχνία ελέγχου 
ανάφλεξης ή για το τζάκι) να μην 
πρέπει να αποσυνδεθούν.

I

Για τη συναρμολόγηση 
τοποθετείτε το περίβλημα 
επάνω στα κάτω ελάσματα 
συγκράτησης (l). Εισάγετε το 
μοχλό χειρισμού από κάτω στο 
δακτύλιο λαβής και αφήνετε το 
περίβλημα να ασφαλίσει επάνω.

Μόνο S 3002 (P): 

Τοποθετείτε τη λαβή χειρισμού 
από επάνω κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε το βέλος να δείχνει προς τη 
θέση «0».

Αλλαγή μπαταρίας 
στο αυτόματο 
σύστημα ανάφλεξης
Όταν δεν ακούγονται καθόλου 
σπινθήρες ανάφλεξης ή μόνο σε 
χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα 
από ένα δευτερόλεπτο (και 
δεν αναβοσβήνει η λυχνία 
ελέγχου «e» – ειδικό πρόσθετο 
εξάρτημα –), πρέπει να 
αντικατασταθεί η μπαταρία.

Αλλάζετε τη μπαταρία μόνο 
με απενεργοποιημένη τη 
θερμάστρα. Πριν από την έναρξη 
κάθε περιόδου θέρμανσης 
τοποθετείτε μια νέα μπαταρία! 
Πρέπει να εκτελείται κατάλληλη 
απορριμματική διαχείριση της 
παλιάς μπαταρίας!

Zündautomat

Αφαιρείτε το περίβλημα της 
θερμάστρας, σπρώχνετε το 
καπάκι της θήκης μπαταρίας 
προς τα επάνω και αλλάζετε τη 
μπαταρία. Προσέχετε το θετικό/
αρνητικό πόλο. Κλείνετε πάλι τη 
θήκη μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτική 
στη θερμοκρασία (+ 70°C), 
ασφαλή στη διαρροή μπαταρία 
μινιόν (LR 6, AA, AM 3 – κωδ. πρ. 
30030-99200), διαφορετικές 
μπαταρίες μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα 
λειτουργίας!

Πριν από την απόσυρση του 
αυτόματου συστήματος 

ανάφλεξης πρέπει να αφαιρεθεί  
οπωσδήποτε η μπαταρία 
και να τύχει της κατάλληλης 
απορριμματικής διαχείρισης!

Καθαρισμός (μόνο με 
απενεργοποιημένη τη 
συσκευή!)
Συνιστούμε, τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο πριν από 
την έναρξη της περιόδου 
θέρμανσης να απομακρύνετε τη 
συσσωρευμένη σκόνη από τον 
εναλλάκτη θερμότητας, από την 
πλάκα δαπέδου και τη φτερωτή 
ανεμιστήρα της εγκατάστασης 
θερμού αέρα Trumavent. 
Καθαρίζετε τη φτερωτή 
ανεμιστήρα προσεκτικά με ένα 
πινέλο ή μια μικρή βούρτσα.

Καθαρισμός του 
τζαμιού (S 5002, 
επένδυση τζάκι)
Καθαρίζετε το τζάμι με 
χλιαρό νερό, στο οποίο 
έχει προστεθεί ουδέτερο 
καθαριστικό. Χρησιμοποιείτε 
για τον καθαρισμό ένα μαλακό 
σφουγγάρι, ένα μάλλινο πανί 
ή ένα δέρμα καθαρισμού 
παραθύρων. Μη χρησιμοποιείτε 
ποτέ αιχμηρά αντικείμενα 
ή διαλυτικά μέσα, για να 
απομακρύνετε λεκέδες.
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Ιδιαίτερες 

υποδείξεις

1. Σε λειτουργία της 

θερμάστρας με καπνοδόχο 

στέγης – ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού – είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητο 

το πρόσθετο εξάρτημα 

καπνοδόχου T3 (κωδ. πρ. 
30700-03), το οποίο πρέπει 
να βρίσκεται τοποθετημένο 
ελεύθερο στο ρεύμα αέρα. 
Κατά περίπτωση θα πρέπει 
να τοποθετηθεί μια πρόσθετη 
προέκταση καπνοδόχου AKV 
(κωδ. πρ. 30010-20800). Αυτή 
θα πρέπει να ασφαλιστεί με μια 
βίδα.

Ο κατασκευαστής 
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων ή ο 
εγκαταστάτης της θερμάστρας 
πρέπει να υπολογίσει με 
δοκιμαστικές διαδρομές το 
συνδυασμό του πρόσθετου 
εξαρτήματος καπνοδόχου 
και κατά περίπτωση των 
προεκτάσεων στις μεμονωμένες 
καταστάσεις παράδοσης των 
οχημάτων και κατά περίπτωση 
να έρθει σε συνεννόηση με την 
Truma. Ανάλογα με τον τύπο του 
οχήματος και τις κατασκευές 
επάνω στη στέγη ενδέχεται να 
είναι απαραίτητο το πρόσθετο 
εξάρτημα καπνοδόχου 
T1 (κωδ. πρ. 30700-01) ή 
T2 (κωδ. πρ. 30700-02).

Κατασκευές επάνω στη 
στέγη, καθώς επίσης και 
αποθηκευμένες αποσκευές γύρω 
από την καπνοδόχο καυσαερίων 
εμποδίζουν τη λειτουργία της 
θερμάστρας, ιδιαίτερα όταν το 
όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Η 

φλόγα μπορεί από αυτό να 

καίγεται προς τα πίσω και 

να προκαλέσει ζημιές στη 

θερμάστρα και στο όχημα. 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες 
προεκτάσεις καπνοδόχου, έτσι 
ώστε το πρόσθετο εξάρτημα 
καπνοδόχου να προεξέχει 
τουλάχιστον 10 εκ. πάνω από τα 
αντικείμενα. Σε περίπτωση μη 
τήρησης αυτών των υποδείξεων 
δεν υπάρχουν δικαιώματα από 
την εγγύηση για προκαλούμενες 
ζημιές στη θερμάστρα και στο 
όχημα.

2. Όταν στο δάπεδο του 
οχήματος εκτελείται 
πισσάρισμα, πρέπει το στόμιο 
αναρρόφησης αέρα καύσης 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
του οχήματος να καλυφθεί, 
ώστε από τον ψεκασμό να μην 
προκληθούν βλάβες λειτουργίας 
της εγκατάστασης θέρμανσης. 
Μετά το τέλος των εργασιών 
αφαιρείτε πάλι το κάλυμμα.

3. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 
ενδέχεται να υπάρξει 
είσοδος σκόνης κτλ. Για τις 
περιπτώσεις αυτές συνιστούμε 
την τοποθέτηση ενός σετ 
στεγανοποίησης 
(S 3002 (P): 
κωδ. πρ. 30030-89800, 
S 5002: 
κωδ. πρ. 30050-32700).

 Γενικές υποδείξεις 

 ασφαλείας

Σε περίπτωση μη στεγανότητας 
της εγκατάστασης αερίου ή 
οσμής αερίου:

– σβήνετε κάθε φωτιά
– μην καπνίζετε
– απενεργοποιείτε τις συσκευές
– κλείνετε τη φιάλη αερίου
– ανοίγετε παράθυρα και πόρτες
– δεν χρησιμοποιείτε κανέναν 

ηλεκτρικό διακόπτη
– φροντίζετε για τον έλεγχο της 

εγκατάστασης από έναν ειδικό 
τεχνικό!

Επισκευές επιτρέπεται 
να εκτελούνται μόνο από 

ειδικό τεχνικό προσωπικό!

Μετά από κάθε 
αποσυναρμολόγηση του 
αγωγού καυσαερίου πρέπει 
να τοποθετηθεί ένας νέος 
δακτύλιος O-ρινγκ.

1. Κάθε μετατροπή στη συσκευή, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διάβασης καυσαερίων και 
της καπνοδόχου, ή η χρήση 
ανταλλακτικών και πρόσθετων 
εξαρτημάτων σημαντικών 
λειτουργιών, τα οποία δεν είναι 
γνήσια εξαρτήματα της Truma, 
καθώς επίσης η μη τήρηση των 
οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης 
οδηγεί στην παύση ισχύος της 
εγγύησης και στον αποκλεισμό 
από δικαιώματα εγγύησης. 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.

2. Η πίεση λειτουργίας της 
τροφοδοσίας αερίου 30 mbar 
ή 50 mbar πρέπει να συμφωνεί 
με την πίεση λειτουργίας της 
συσκευής (βλέπε πινακίδα 
εργοστασίου).

3. Εγκαταστάσεις υγραερίου 
πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους τεχνικούς και διοικητικούς 
κανονισμούς της  εκάστοτε 
χώρας χρήσης (π. χ. EN 1949 για 
οχήματα). Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές διατάξεις και κανονισμοί 
(στη Γερμανία π. χ. το φύλλο 
εργασίας του DVGW- G 607).

Ο έλεγχος της εγκατάστασης 

αερίου πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια 
από έναν εμπειρογνώμονα 
για το υγραέριο (DVFG, TÜV, 
DEKRA). Αυτός θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται επάνω στο 
πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα 
με το φύλλο εργασίας του 
DVGW- G 607.

Υπεύθυνος για τη διενέργεια 

του ελέγχου είναι ο κάτοχος 

του οχήματος.

4. Οι συσκευές υγραερίου δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
όταν βάζουμε καύσιμο στο 
πρατήριο, σε κτίρια πάρκινγκ, σε 
γκαράζ ή επάνω σε φέριμποτ.

5. Κατά την πρώτη έναρξη 
λειτουργίας μιας νέας συσκευής 
(ή μετά από μια ακινητοποίηση 
μακράς διάρκειας) μπορεί να 
δημιουργηθεί για λίγο καπνός και 
οσμή. Είναι σκόπιμο, να θέσετε 
τότε σε λειτουργία τη συσκευή 
αμέσως με πλήρη ισχύ και να 
φροντίσετε για τον καλό αερισμό 
του χώρου.

6. Ένας ασυνήθιστος θόρυβος 
του καυστήρα ή το ανέβασμα 
της φλόγας αποτελεί ένδειξη 
για βλάβη του ρυθμιστή και 
καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του 
ρυθμιστή.

7. Ευαίσθητα στη θερμότητα 
αντικείμενα (π. χ. κουτιά 
σπρέι) δεν επιτρέπεται να 
αποθηκεύονται στο χώρο 
εγκατάστασης της θερμάστρας, 
διότι εδώ ενδεχομένως να 
δημιουργηθούν αυξημένες 
θερμοκρασίες.

8. Για την εγκατάσταση αερίου 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο διατάξεις ρύθμισης πίεσης 
σύμφωνα με το EN 12864 (σε 
οχήματα) με σταθερή πίεση 
εξόδου των 30 mbar (ή 50 mbar 
σε παλαιότερες εγκαταστάσεις). 
Η ποσότητα ροής στη μονάδα 
του χρόνου της διάταξης 
ρύθμισης αερίου πρέπει να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στη 
μέγιστη κατανάλωση όλων 
από τον κατασκευαστή της 
εγκατάστασης τοποθετημένων 
συσκευών.

Για οχήματα συνιστούμε 
το ρυθμιστή πίεσης αερίου 
SecuMotion της Truma ή για την 
εγκατάσταση αερίου δύο φιαλών 
την αυτόματη βαλβίδα αλλαγής 
σύνδεσης Truma-DuoComfort.

Σε θερμοκρασίες γύρω στους 
0°C και χαμηλότερες ο ρυθμιστής 
πίεσης αερίου και η βαλβίδα 
αλλαγής σύνδεσης οφείλουν 
να χρησιμοποιούνται με την 
εγκατάσταση αποπάγωσης 
EisEx.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για τη χώρα προορισμού 
κατάλληλοι εύκαμπτοι σωλήνες 
σύνδεσης ρυθμιστή, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της χώρας. Αυτοί πρέπει να 
ελέγχονται τακτικά ως προς την 
ψαθυρότητα. Για τη χειμερινή 
λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο 
ανθεκτικούς στο χειμώνα εδικούς 
εύκαμπτους σωλήνες.

Συσκευές ρύθμισης πίεσης και 
εύκαμπτοι αγωγοί πρέπει να 
αντικαθίστανται το αργότερο 
10 χρόνια μετά την ημερομηνία 
κατασκευής τους. Υπεύθυνος 
για την αντικατάσταση είναι ο 
χρήστης.

 Τεχνικά 

 χαρακτηριστικά
 υπολογισμός σύμφωνα με το 
 EN 624 ή τους κανονισμούς 
 ελέγχου Truma

Trumatic S 3002 (P), S 5002:

Είδος αερίου: 

υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας: 

30 mbar ή 50 mbar (βλέπε 
πινακίδα εργοστασίου)
Ονομαστική θερμαντική 

απόδοση

S 3002 (P): 3400 W
S 5002: 5500 W
Κατανάλωση αερίου

S 3002 (P): 30 – 280 g/h 
S 5002: 60 – 480 g/h 
Τάση λειτουργίας: 

1,5 V
Κατανάλωση ρεύματος:

50 mA (ανάφλεξη)
0,01 mA (επιτήρηση)
Βάρος

S 3002 (P): 9,8 kg 
(χωρίς ανεμιστήρα)
S 5002: 17,5 kg 
(χωρίς ανεμιστήρα)
S 5002 με επένδυση τζάκι: 
περ. 19,5 kg 
(χωρίς ανεμιστήρα)

Επένδυση τζάκι:

Τάση λειτουργίας:

12 V (DC/AC)
Κατανάλωση ρεύματος

με ακουστική επένδυση:

0,65 A (DC) / 0,91 A (AC)
χωρίς ακουστική επένδυση:

0,63 A (DC) / 0,90 A (AC)
Ασφάλεια:

1,25 AT – αδρανής –
Βάρος της επένδυσης:

περ. 5,2 kg
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Δήλωση συμμόρφωσης:

Η Trumatic S έχει ελεγχθεί 
από την DVGW και πληροί την 
οδηγία περί συσκευών αερίου 
(90/396/ΕΟΚ) καθώς επίσης και 
τις πρόσθετα ισχύουσες οδηγίες 
της ΕΚ. Για τις χώρες της ΕΕ 
υπάρχει ο αριθμός αναγνώρισης 
προϊόντος CE: 
S 3002 (P): CE-0085AP0325

S 5002: CE-0085AP0326.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί συσκευών θέρμανσης 
2001/56/ΕΚ με συμπλήρωση 
2004/78/ΕΚ και φέρει τον 
αριθμό έγκρισης τύπου:
S 3002 (P): e1 014000
S 5002: e1 014100.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί εξουδετέρωση παρασίτων 
των κινητήρων οχημάτων 
72/245/ΕΟΚ με συμπλήρωση 
95/54/ΕΚ και φέρει τον αριθμό 
έγκρισης τύπου:
e1 022603.

Η θερμάστρα πληροί την 
οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ.

Με επιφύλαξη για τεχνικές 
αλλαγές!

 Truma - δήλωση 

 εγγύησης 

 κατασκευαστή

1. Περίπτωση εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει 
εγγύηση για βλάβες της 
συσκευής, οι οποίες οφείλονται 
σε σφάλματα του υλικού ή 
σε σφάλματα κατασκευής. 
Εκτός αυτού εξακολουθούν να 
υφίστανται οι νόμιμες αξιώσεις 
εγγυητικής ευθύνης έναντι του 
πωλητή.

Το δικαίωμα εγγύησης δεν 
υφίσταται 

– για φθειρόμενα εξαρτήματα 
και σε φυσική φθορά,

– σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
μη γνήσιων ανταλλακτικών της 
Truma στις συσκευές και σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης 
ακατάλληλων ρυθμιστών 
πίεσης αερίου,

– σε περίπτωση μη τήρησης 
των οδηγιών τοποθέτησης και 
χρήσης της Truma,

– σε περίπτωση ακατάλληλου 
χειρισμού,

– σε περίπτωση ακατάλληλης 
συσκευασίας μεταφοράς, η 
οποία δεν εκτελέστηκε από την 
Truma.

2. Έκταση της εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για βλάβες 
σύμφωνα με το ψηφίο 1, 
οι οποίες εμφανίζονται 
μέσα σε 24 μήνες από την 
ημερομηνία σύναψης της 
αγοραπωλησίας μεταξύ 
του πωλητή και του τελικού 
καταναλωτή. Ο κατασκευαστής 
θα αποκαταστήσει τέτοιες 
βλάβες με μεταγενέστερη 
εκπλήρωση, δηλαδή σύμφωνα 
με την επιλογή του με 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση παροχής εγγύησης 
του κατασκευαστή, ο χρόνος 
εγγύησης όσον αφορά τα 
επισκευασμένα ή αλλαγμένα 
εξαρτήματα δεν αρχίζει από την 
αρχή, αλλά συνεχίζει να ισχύει 
ο παλιός χρόνος εγγύησης. 
Αποκλείονται πρόσθετες 
αξιώσεις, ιδιαίτερα αξιώσεις 
αποκατάστασης ζημιών του 
αγοραστή ή τρίτων προσώπων. 
Οι διατάξεις του νόμου περί 
ευθύνης ελαττωματικών 
προϊόντων παραμένουν 
ανέγγιχτες.

Τα έξοδα της χρησιμοποίησης 
της εργοστασιακής τεχνικής 
υποστήριξης πελατών της 
Truma για την αποκατάσταση 
μιας βλάβης κάτω από εγγύηση 
– ιδιαίτερα τα έξοδα μεταφοράς, 
οδοιπορικά, έξοδα εργασίας 
και υλικών – αναλαμβάνει ο 

κατασκευαστής, εφόσον η 
τεχνική υποστήριξη πελατών 
χρησιμοποιείται μέσα στα 
όρια της Γερμανίας. Εργασίες 
τεχνικής υποστήριξης πελατών 
σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση.

Πρόσθετα έξοδα λόγω δύσκολων 
συνθηκών αφαίρεσης και 
τοποθέτησης της συσκευής (π. χ. 
αποσυναρμολόγηση επίπλων και 
εξαρτημάτων του αμαξώματος) 
δεν μπορούν να αναγνωριστούν 
από την παροχή εγγύησης.

3. Άσκηση της περίπτωσης 

εγγύησης

Η διεύθυνση του κατασκευαστή 
είναι: Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 
85640 Putzbrunn. Στη 
Γερμανία σε περίπτωση βλάβης 
ενημερώνετε κατά κανόνα 
το κέντρο σέρβις της Truma, 
σε άλλες χώρες υπάρχουν 
στη διάθεσή σας οι εκάστοτε 
συνεργάτες σέρβις της 
εταιρίας μας (βλέπε πίνακα 
διευθύνσεων). Οι βλάβες θα 
πρέπει να περιγράφονται 
αναλυτικότερα. Εκτός αυτού 
θα πρέπει να προσκομίσετε 
την κανονικά συμπληρωμένη 
κάρτα εγγύησης ή να αναφέρετε 
τον εργοστασιακό αριθμό της 
συσκευής καθώς επίσης την 
ημερομηνία αγοράς.

Για να μπορεί να ελέγξει ο 
κατασκευαστής εάν υφίσταται 
η περίπτωση εγγύησης, πρέπει 
ο τελικός καταναλωτής να 
μεταφέρει ή να αποστείλει με 
δική του ευθύνη τη συσκευή στον 
κατασκευαστή. Σε βλάβες σε 
θερμαντικά σώματα (εναλλάκτες 
θερμότητας) θα πρέπει να 
αποσταλεί επίσης μαζί ο 
ρυθμιστής πίεσης αερίου.

Σε περίπτωση αποστολής στο 
εργοστάσιο η αποστολή πρέπει 
να εκτελεστεί ως μεταφερόμενο 
εμπόρευμα. Στην περίπτωση 
εγγύησης το εργοστάσιο 
αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφορά 
ή τα έξοδα της αποστολής προς 
το εργοστάσιο και επιστροφής 
στον πελάτη. Σε περίπτωση 
που δεν υφίσταται η περίπτωση 
εγγύησης, ο κατασκευαστής 
ενημερώνει τον πελάτη και 
αναφέρει τα έξοδα επισκευής 
που δεν αναλαμβάνονται από 
αυτόν, στην περίπτωση αυτή ο 
πελάτης θα πρέπει να αναλάβει 
επίσης και τα έξοδα αποστολής.
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 Trumatic S 3002 P

 Trumatic S 3002

 Trumatic S 5002

 Θερμάστρα 
 υγραερίου

 Οδηγίες 

 τοποθέτησης

Η τοποθέτηση και η επισκευή 

της θερμάστρας επιτρέπεται 

να γίνονται μόνο από έναν 

ειδικό τεχνικό. Πριν από την 
έναρξη των εργασιών μελετήστε 
και ακολουθήστε προσεκτικά τις 
οδηγίες τοποθέτησης!

Σε περίπτωση μη 

τήρησης των οδηγιών 

τοποθέτησης και σε 

ακατάλληλη τοποθέτηση 

κινδυνεύει η σωματική σας 

ακεραιότητα!

Σκοπός χρήσης

Η θερμάστρα αυτή έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
τοποθέτηση σε τροχόσπιτα  και 
άλλα ρυμουλκούμενα οχήματα. 
Η θερμάστρα S 3002 (P) είναι 
πρόσθετα κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα. Δεν επιτρέπεται 
η τοποθέτηση της σε σκάφη. 
Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων 
χρήσεων μετά από συνεννόηση 
με την εταιρία Truma.

Άδεια χρήσης

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού σε αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα και τροχόσπιτα είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/78 παράρτημα VIII 
μια διάταξη φραγής ασφαλείας. 
Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου 
Truma-SecuMotion πληροί την 
απαίτηση αυτή.

Με την τοποθέτηση του 
ρυθμιστή και με αντίστοιχου 
τύπου εγκατάσταση αερίου 
επιτρέπεται η λειτουργία μιας 
εγκεκριμένου τύπου θερμάστρας 
υγραερίου κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού σύμφωνα με την οδηγία 
της ΕΕ 2001/56/ΕΚ σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

S 3002 (P):

Η θερμάστρα S 3002 (P) είναι 
εγκεκριμένη για τοποθέτηση 
σε οχήματα (αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα κατηγορία οχημάτων 
M1) για μεταφορά προσώπων 
με το μέγιστο 8 καθίσματα εκτός 
της θέσης του οδηγού καθώς 

επίσης για ρυμουλκούμενα 
οχήματα (τροχόσπιτα κατηγορία 
οχημάτων O).

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

της στο εσωτερικό 

λεωφορείων (κατηγορία 

οχημάτων M2 και M3) 

καθώς επίσης σε οχήματα 

μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση τοποθέτησης 
σε ειδικά οχήματα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι περί αυτού 
ισχύουσες διατάξεις.

S 5002:

Η θερμάστρα S 5002 είναι 
εγκεκριμένη για τοποθέτηση 
σε ρυμουλκούμενα οχήματα 
(τροχόσπιτα κατηγορία 
οχημάτων O).

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

της στο εσωτερικό 

αυτοκινούμενων τροχόσπιτων 

(κατηγορία οχημάτων M1), 

λεωφορείων (κατηγορία 

οχημάτων M2 και M3) καθώς 

επίσης και σε οχήματα 

μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση τοποθέτησης 
σε ειδικά οχήματα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι περί αυτού 
ισχύουσες διατάξεις.

Δήλωση συμμόρφωσης:

Η Trumatic S έχει ελεγχθεί 
από την DVGW και πληροί την 
οδηγία περί συσκευών αερίου 
(90/396/ΕΟΚ) καθώς επίσης και 
τις πρόσθετα ισχύουσες οδηγίες 
της ΕΚ. Για τις χώρες της ΕΕ 
υπάρχει ο αριθμός αναγνώρισης 
προϊόντος CE: 
S 3002 (P): CE-0085AP0325

S 5002: CE-0085AP0326.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί συσκευών θέρμανσης 
2001/56/ΕΚ με συμπλήρωση 
2004/78/ΕΚ και φέρει τον 
αριθμό έγκρισης τύπου:
S 3002 (P): e1 014000
S 5002: e1 014100.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί εξουδετέρωση παρασίτων 
των κινητήρων οχημάτων 
72/245/ΕΟΚ με συμπλήρωση 
95/54/ΕΚ και φέρει τον αριθμό 
έγκρισης τύπου: 
e1 022603.

Η θερμάστρα πληροί την 
οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ.

Κανονισμοί

Κάθε μετατροπή στη συσκευή 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διάβασης καυσαερίων και 
της καπνοδόχου) ή η χρήση 
ανταλλακτικών και πρόσθετων 
εξαρτημάτων σημαντικών 
λειτουργιών, τα οποία δεν είναι 
γνήσια εξαρτήματα της Truma, 
καθώς επίσης η μη τήρηση 
των οδηγιών τοποθέτησης και 
χρήσης οδηγεί στην παύση 

ισχύος της εγγύησης και στον 

αποκλεισμό από δικαιώματα 

εγγύησης. 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.

Το έτος της πρώτης έναρξης 

λειτουργίας πρέπει να 

σημειωθεί επάνω στην 

πινακίδα του εργοστασίου.

Η τοποθέτηση σε οχήματα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στους 
τεχνικούς και διοικητικούς 
κανονισμούς της εκάστοτε χώρας 
χρήσης (π. χ. EN 1949). Πρέπει 
να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις 
και κανονισμοί (στη Γερμανία π. 
χ. το φύλλο εργασίας του DVGW- 
G 607).

Σε άλλες χώρες πρέπει να 
τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Περισσότερα στοιχεία 
όσον αφορά τις ισχύουσες 
διατάξεις στις αντίστοιχες 
χώρες προορισμού μπορούν 
να ζητηθούν από τις 
αντιπροσωπείες εξωτερικού της 
εταιρίας μας (βλέπε οδηγίες 
χρήσης).

Ο αέρας καύσης δεν 

επιτρέπεται να λαμβάνεται 

από τον εσωτερικό χώρο του 

οχήματος. Ο αέρας καύσης 

πρέπει να τροφοδοτείται 

πάντα από τον εξωτερικό 

χώρο.

Σε περίπτωση τοποθέτησης 
σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
προσέχετε τις «Ιδιαίτερες 
υποδείξεις τοποθέτησης».

Επιλογή θέσης

1. Ο οδηγός κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού δεν επιτρέπεται από τη 
θέση του να έρχεται σε επαφή 
με τη θερμάστρα. Η θερμάστρα 
δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί 
πολύ κοντά πίσω από τη θέση του 
οδηγού.

2. Η τοποθέτηση της συσκευής 
και του αγωγού της των 
καυσαερίων πρέπει γενικά να 
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να υπάρχει πάντοτε 
καλή πρόσβαση για εργασίες 
συντήρησης και αυτή να μπορεί 
να αφαιρείται και να τοποθετείται 
με ευκολία.

3. Η θερμάστρα τοποθετείται 
κατά κανόνα στην ιματιοθήκη του 
οχήματος.

Άνοιγμα τοποθέτησης: 

S 3002 (P): 480 x 480 mm 
S 5002: 510 mm πλάτος, 
522 mm ύψος.

Για μια απρόσκοπτη 
λειτουργία της θερμάστρας 
είναι σημαντικό η βάση της 
θερμάστρας και η κάτω ακμή 
του κιβωτίου τοποθέτησης 
να είναι εγκατεστημένες στο 
ίδιο επίπεδο, έτσι ώστε η λαβή 
χειρισμού με το περίβλημα να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

4. Με τη βοήθεια του πατρόν 
τοποθέτησης ελέγχετε εάν το 
άνοιγμα δαπέδου (S 3002 (P): 
205 x 100 mm, S 5002: 235 x 
230 mm) για την αναρρόφηση 
του αέρα καύσης πρέπει να γίνει 
δεξιά ή αριστερά κάτω από τη 
συσκευή (Εικόνα A απεικονίζει 
την τοποθέτηση δεξιά, Εικόνα G 
την τοποθέτηση αριστερά). 
Η αναρρόφηση του αέρα 

καύσης δεν επιτρέπεται 

να βρίσκεται στην περιοχή 

πιτσιλίσματος των τροχών, 
διαφορετικά τοποθετείτε 
προφυλακτήρα έναντι του 
πιτσιλίσματος.

Κάτω από τη συσκευή 

δεν επιτρέπεται να 

βρίσκονται ευαίσθητα στη 

θερμότητα υλικά (κόβετε 
τη μοκέτα). Στην περίπτωση 
δαπέδων από PVC ενδέχεται 
να προκληθεί μια αλλαγή 
του χρώματος εξαιτίας της 
θέρμανσης της βάσης της 
θερμάστρας.

Εικόνα Β: Όταν η θερμάστρα 
συναρμολογείται επάνω σε 

μια βάση, διπλό δάπεδο 
ή κάτι ανάλογο, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά 

η προέκταση αναρρόφησης 
(κωδ.-πρ. 30030-04800, 
μήκος 50 εκ.). Η προέκταση 
αναρρόφησης πρέπει να 
προεξέχει ελεύθερα στο ρεύμα 
αέρα περ. 5 μέχρι 10 εκ. κάτω 
από το χαμηλότερο σημείο 
του οχήματος (εάν χρειάζεται 
μειώνετε το μήκος). Για την 
Trumatic S 5002 απαιτούνται 
2 προεκτάσεις αναρρόφησης.

Η βάση ή το διπλό δάπεδο 

πρέπει να είναι στεγανά 

έναντι του εσωτερικού χώρου 

του οχήματος και λόγω 

του κινδύνου μιας καύσης 

προς τα πίσω κάτω από 
δυσμενείς συνθήκες αέρα να 
είναι κατασκευασμένα από μη 

εύφλεκτο υλικό ή εσωτερικά να 
είναι επενδυμένα με μεταλλικό 
έλασμα. Για την αποφυγή της 

συσσώρευσης άκαυστου 

αερίου, πρέπει η βάση να έχει 

έναν εξαερισμό τουλάχιστον 
2 τετ. εκ. στο χαμηλότερο 

σημείο ή να είναι ανοικτή προς 
τα κάτω.
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5. Οι αγωγοί καυσαερίων 

και οι καπνοδόχοι πρέπει να 

τοποθετούνται κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποκλείεται 

η είσοδος καυσαερίων στο 

εσωτερικό του οχήματος.

Για να εξασφαλίσετε μια 
ομοιόμορφη και γρήγορη 

διανομή θερμού αέρα καθώς 
επίσης και μια πτώση των 
θερμοκρασιών των επιφανειών 
της συσκευής θέρμανσης, 
συνιστούμε την τοποθέτηση ενός 
συγκροτήματος θερμού αέρα 
Trumavent.

Εάν το επιθυμείτε η 
θερμάστρα Trumatic 

S 5002 μπορεί να προμηθευτεί 
επίσης με ένα ειδικό κιβώτιο 
τοποθέτησης για δύο 
ανεμιστήρες Trumavent.

Προετοιμασίες 

και κιβώτιο 

τοποθέτησης

1. Στερεώνετε με πινέζες το 
πατρόν δαπέδου στο άνοιγμα 
τοποθέτησης, το βέλος πρέπει 
να δείχνει ακριβώς προς την 
εμπρόσθια ακμή του ανοίγματος 
(R = τοποθέτηση δεξιά, 
L = τοποθέτηση αριστερά).

2. Κόβετε με το πριόνι το 
άνοιγμα δαπέδου και τρυπάτε 
προκαταρτικά τα 5 σημεία για 
τις βίδες στερέωσης. Πρέπει 

να τηρούνται με ακρίβεια οι 

διαστάσεις!

3. Εικόνα A: Τοποθετείτε τα 
τμήματα του πλαισίου (5) στο 
άνοιγμα δαπέδου, πιέζετε προς 
τα έξω και βιδώνετε στερεά 
(ενδεχομένως προηγουμένως 
στερεώνετε προκαταρτικά 
ανοίγοντας με λύγισμα τα σκέλη 
για την καλή εφαρμογή του 
πλαισίου).

4. Εικόνα D: Στο εξωτερικό 
τμήμα του κιβωτίου τοποθέτησης 
διατρυπάτε τα προκαταρτικά 
χαραγμένα ανοίγματα για 
το σωλήνα καυσαερίων 
(R = τοποθέτηση δεξιά, 
L = τοποθέτηση αριστερά). 
Σε περίπτωση μικρού βάθους 
τοποθέτηση μπορεί στη 
θερμάστρα S 5002 ο σωλήνας 
καυσαερίων να οδηγηθεί επίσης 
και πλευρικά (R1 ή L1).

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός 
ειδικού σωλήνα για εσωτερική 
σύνδεση αερίου (βλέπε «σύνδεση 
αερίου») διατρυπάτε και τις δύο 
διαβάσεις.

Σε περίπτωση που 
πρόκειται να τοποθετηθεί 

ένας ανεμιστήρας Trumavent 
και/ή η ηλεκτρική πρόσθετη 
θερμάστρα Truma-Ultraheat, 
απομακρύνετε τα αντίστοιχα 
προκαταρτικά χαραγμένα 
καπάκια (T) ή (U) και 

προσυναρμολογείτε τις συσκευές 
σύμφωνα με τις εκάστοτε 
εμπεριεχόμενες οδηγίες 
τοποθέτησης στο κιβώτιο 
τοποθέτησης.

5. Εικόνα C: Τοποθετείτε το 
εξωτερικό τμήμα του κιβωτίου 
τοποθέτησης (1) και το 
εσωτερικό τμήμα (2) το ένα 
επάνω στο άλλο και στερεώνετε 
με 5 λαμαρινόβιδες (19).

Στη θερμάστρα 
S 5002 πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι βίδες 19a για 
τοποθέτηση δεξιά και οι βίδες 
19b για τοποθέτηση αριστερά.

Σε περίπτωση που δεν 
τοποθετείται κανένας 
ανεμιστήρα Trumavent, βιδώνετε 
παρόλα αυτά καλά τις 3 βίδες 
στερέωσης (35).

6. Βιδώνετε το 
προσυναρμολογημένο κιβώτιο 
τοποθέτησης στο άνοιγμα 
τοποθέτησης με 6 βίδες (6) κάθε 
φορά με κλίση προς τα έξω.

Τοποθέτηση της 

θερμάστρας

Trumatic S 3002 P

1. Εικόνα A: Τοποθετείτε 
τη συσκευή θέρμανσης στο 
άνοιγμα δαπέδου. Εισάγετε τον 
αισθητήρα του θερμοστάτη με 
έλασμα προστασίας (7) στη 
σχισμή (8) και σπρώχνετε κάτω 
από το έλασμα στερέωσης 
(9) μέχρι να ακουστεί ο ήχος 
ασφάλισης (Εικόνα A απεικονίζει 
την τοποθέτηση δεξιά, Εικόνα G 
την τοποθέτηση αριστερά).

Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) πρέπει 

να είναι συναρμολογημένος 
πάντα στην εμπρόσθια πλευρά 
της θερμάστρας (πλευρά 
προς το χώρο). Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) και ο τριχοειδής 
σωλήνας (10) σε καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να εφάπτονται στο σύστημα 
ανταλλαγής θερμότητας ή στο 
περίβλημα της θερμάστρας!

2. Εικόνα C: Σπρώχνετε τη 
θερμάστρα προς τις πίσω γωνίες 
απόστασης (18) στο κιβώτιο 
τοποθέτησης.

3. Εικόνα A: Στερεώνετε τη 
θερμάστρα με τις 5 βίδες (3) 
στα τρυπημένα εκ των προτέρων 
σημεία στις γωνιές και εμπρός 
στο κέντρο. Αν είναι απαραίτητο 
ενισχύετε την κατασκευή 
δαπέδου με πήχεις.

4. Εικόνα A: Πιέζετε έξω το 
ελατήριο γείωσης (30) από την 
ασφάλεια μεταφοράς, ώστε 
αυτό να εφάπτεται στο κιβώτιο 
εγκατάστασης (διαφορετικά δεν 
λειτουργεί η ανάφλεξη).

Trumatic S 5002

1. Εικόνα A: Τοποθετείτε 
τη συσκευή θέρμανσης στο 
άνοιγμα δαπέδου. Εισάγετε τον 
αισθητήρα του θερμοστάτη με 
έλασμα προστασίας (7) στην 
υποδοχή (8) και στερεώνετε με 
τη βίδα (9 – Εικόνα A απεικονίζει 
την τοποθέτηση δεξιά, Εικόνα G 
την τοποθέτηση αριστερά).

Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) και το 

αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) πρέπει να βρίσκονται 
πάντα στην εμπρόσθια πλευρά 
της θερμάστρας (πλευρά 
προς το χώρο). Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) και ο τριχοειδής 
σωλήνας (10) σε καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να εφάπτονται στο σύστημα 
ανταλλαγής θερμότητας ή στο 
περίβλημα της θερμάστρας!

2. Εικόνα A: Αφαιρείτε το 
αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) από την υποδοχή. 
Στερεώνετε τη θερμάστρα με 
τις 5 βίδες (3) στα τρυπημένα 
εκ των προτέρων σημεία  στις 
γωνίες και εμπρός στο κέντρο. Αν 
είναι απαραίτητο ενισχύετε την 
κατασκευή δαπέδου με πήχεις.

3. Ελέγχετε στο αυτόματο 
σύστημα ανάφλεξης (15) 
τη σωστή τοποθέτηση των 
βυσμάτων σύνδεσης (13 + 14). 
Στη συνέχεια σπρώχνετε το 
αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) μέχρι το όριο στις υποδοχές 
στήριξης (16 – Εικόνα A 
απεικονίζει την τοποθέτηση 
δεξιά, Εικόνα G την τοποθέτηση 
αριστερά).

4. Εικόνα A: Εισάγετε το μοχλό 
πίεσης με κρικοειδές ελατήριο 
(11) στη βαλβίδα ασφάλειας 
ανάφλεξης (12). Τοποθετείτε 
τη λαβή χειρισμού (55) επάνω 
στο μοχλό πίεσης (11) κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε το βέλος να 
δείχνει προς τη θέση «0» (κέντρο 
θερμάστρας).

Καπνοδόχος 

καυσαερίων

Η χρήση της θερμάστρας 

επιτρέπεται μόνο μαζί με 

μια καπνοδόχο οροφής. 

Αυτή πρέπει να τοποθετείται 

κάθετα ή με μια μέγιστη κλίση 

των 15 μοιρών!

Εικόνα F: Τοποθετείτε την 
καπνοδόχο οροφής κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε από τη 
θερμάστρα μέχρι την καπνοδόχο 
να είναι δυνατή μια απευθείας, 
ανοδική σε ολόκληρο το μήκος 
τοποθέτηση των σωλήνων (ελάχ. 
1,5 m, μέγ. 3 m). Σε ένα μήκος 
σωλήνων των 1,5 m θα πρέπει 
να επιτευχθεί ένα ελάχιστο 
ύψος του 1 m. Η περαιτέρω 
τοποθέτηση σωλήνων προς την 

5. Εικόνα A: Εισάγετε το μοχλό 
πίεσης με κρικοειδές ελατήριο 
(11) στη βαλβίδα ασφάλειας 
ανάφλεξης (12).

Στερεώνετε το καλώδιο 
ανάφλεξης (38) στην πλευρά του 
μοχλού πίεσης στα 3 ελάσματα 
στήριξης (39) του κιβωτίου 
τοποθέτησης.

Trumatic S 3002

1. Εικόνα A: Τοποθετείτε 
τη συσκευή θέρμανσης στο 
άνοιγμα δαπέδου. Εισάγετε τον 
αισθητήρα του θερμοστάτη με 
έλασμα προστασίας (7) στη 
σχισμή (8) και σπρώχνετε κάτω 
από το έλασμα στερέωσης 
(9) μέχρι να ακουστεί ο ήχος 
ασφάλισης (Εικόνα A απεικονίζει 
την τοποθέτηση δεξιά, Εικόνα G 
την τοποθέτηση αριστερά).

Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) και το 

αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) πρέπει να βρίσκονται 
πάντα στην εμπρόσθια πλευρά 
της θερμάστρα (πλευρά 
προς το χώρο). Ο αισθητήρας 
θερμοστάτη (7) και ο τριχοειδής 
σωλήνας (10) σε καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να εφάπτονται στο σύστημα 
ανταλλαγής θερμότητας ή στο 
περίβλημα της θερμάστρας! 

2. Εικόνα C: Σπρώχνετε τη 
θερμάστρα προς τις πίσω γωνίες 
απόστασης (18) στο κιβώτιο 
τοποθέτησης.

3. Εικόνα A: Αφαιρείτε το 
αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) από την υποδοχή. 
Στερεώνετε τη θερμάστρα με 
τις 5 βίδες (3) στα τρυπημένα 
εκ των προτέρων σημεία  στις 
γωνίες και εμπρός στο κέντρο. Αν 
είναι απαραίτητο ενισχύετε την 
κατασκευή δαπέδου με πήχεις.

4. Ελέγχετε στο αυτόματο 
σύστημα ανάφλεξης (15) 
τη σωστή τοποθέτηση των 
βυσμάτων σύνδεσης (13 + 14). 
Στη συνέχεια σπρώχνετε το 
αυτόματο σύστημα ανάφλεξης 
(15) μέχρι το όριο στις υποδοχές 
(16 – Εικόνα A απεικονίζει την 
τοποθέτηση δεξιά, Εικόνα G την 
τοποθέτηση αριστερά).

5. Εικόνα A: Εισάγετε το μοχλό 
πίεσης με κρικοειδές ελατήριο 
(11) στη βαλβίδα ασφάλειας 
ανάφλεξης (12).
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καπνοδόχο οροφής πρέπει να 
είναι σχεδόν κάθετη.

Trumatic S 3002 (P)

Εικόνα E: Ανοίγετε μια οπή των 
Ø 60 mm σε μια μέση απόσταση 
των τουλάχιστον 55 mm από τα 
πλευρικά τοιχώματα.

Trumatic S 5002

1. Εικόνα E: Ανοίγετε μια 
οπή των Ø 70 mm σε μια μέση 
απόσταση των τουλάχιστον 60 
mm από τα πλευρικά τοιχώματα.

2. Εικόνα E: Σε περίπτωση 
οροφών με διπλό τοίχωμα 
γεμίζετε τον κενό χώρο με ξύλο ή 
εισάγετε ένα κυκλικά τυλιγμένο 
κομμάτι λαμαρίνας (20) μήκους 
περίπου 220 mm και πάχους 
1 mm, για να ενισχύσετε την 
οροφή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
αυτή να μην παραμορφωθεί 
κατά το σφίξιμο των βιδών και να 
παραμείνει στεγανή στη βροχή.

3. Εικόνα E: Εισάγετε την 
καπνοδόχο από επάνω μέσω 
της οροφής και σφίγγετε από 
μέσα με τον κοχλιωτό δακτύλιο 
(21). Στη συνέχεια ασφαλίζετε 
τον κοχλιωτό δακτύλιο (21) με τη 
βίδα (44).

Η στεγανοποίηση εκτελείται με 
την εμπεριεχόμενη ελαστική 
στεγανοποίηση χωρίς πρόσθετα 
υλικά στεγανοποίησης.

Αγωγός καυσαερίων

Για την Trumatic S επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ο σωλήνας 
καυσαερίων ανοξείδωτου 
χάλυβας της Truma- AE 3 ή 
ο AE 5 με σωλήνα επένδυσης 
Truma ÜR ή ÜR 5 (APP), διότι 
οι συσκευές έχουν ελεγχθεί και 
εγκριθεί μόνο σε συνδυασμό με 
αυτούς τους σωλήνες.

Μήκος του σωλήνα καυσαερίων 
ελάχ. 1,5 m,  μέγ. 3 m!

Η χρησιμοποίηση του 
εξαρτήματος κάμψης Biege-
Boy (Κωδ. πρ. 30030-33000) 
προσφέρει μια σημαντική 
διευκόλυνση κατά την 
τοποθέτηση για το λύγισμα του 
σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα και 
την τοποθέτηση του δακτυλίου 
Ο-ρινγκ.

1. Συνδέετε το σωλήνα 
καυσαερίων στη θερμάστρα: 

Σπρώχνετε την πλάκα 
στεγανοποίησης (22) περ. 3 cm 
επάνω στο σωλήνα καυσαερίων 
(ο όνυχας δείχνει προς το στόμιο 
καυσαερίων της θερμάστρας). 
Σπρώχνετε επάνω το δακτύλιο 
πίεσης (25). Διευρύνοντας το 
προσεκτικά οδηγείτε το O-ρινγκ 
(23) πάνω από την ακμή τομής 
του σωλήνα και εισάγετε το 
σωλήνα καυσαερίων μέχρι το 
όριο στο στόμιο καυσαερίων.

Σπρώχνετε το O-ρινγκ, το 
δακτύλιο πίεσης και την πλάκα 
στεγανοποίησης προς το στόμιο 
καυσαερίων. Τοποθετείτε την 
πλάκα στεγανοποίησης (22) με 
περιστροφή και σφίγγετε γερά 
με τη βίδα (24).

Μετά από κάθε 

αποσυναρμολόγηση 

πρέπει να τοποθετηθεί ένας 

νέος δακτύλιος 

O-ρινγκ (23).

2. Σπρώχνετε το σωλήνα 
επένδυσης (41) επάνω στο 
σωλήνα καυσαερίων (θα πρέπει 
να εκτείνεται από την καπνοδόχο 
μέχρι το οπίσθιο τοίχωμα 
του κιβωτίου τοποθέτησης, 
βλέπε Εικόνα E + D).

3. Εικόνα D + E: Οδηγείτε ψηλά 
του σωλήνες στον τοίχο μόνο 
με λίγες καμπύλες. Εισάγετε το 
σωλήνα καυσαερίων (40) μέχρι 
το όριο στην καπνοδόχο και 
ασφαλίζετε με τη λαμαρινόβιδα 
(28).

Ο σωλήνας καυσαερίων 
(40) με το σωλήνα 

επένδυσης (41) πρέπει να 
τοποθετηθεί σε ολόκληρο 
το μήκος του ανοδικά και να 
είναι συναρμολογημένος με 
περισσότερους σφιγκτήρες 
(42) σταθερά και για 

διαρκή εγκατάσταση, διότι 

διαφορετικά μπορεί να 

δημιουργηθεί συσσώρευση 

νερού, η οποία εμποδίζει 

την ελεύθερη διαφυγή των 

καυσαερίων.

Σύνδεση αερίου

Η πίεση λειτουργίας της 
τροφοδοσίας αερίου 30 mbar 
ή 50 mbar πρέπει να συμφωνεί 
με την πίεση λειτουργίας της 
συσκευής (βλέπε πινακίδα 
εργοστασίου, Εικόνα Α: e).

Εικόνα G: Ο αγωγός 
τροφοδοσίας αερίου (32) 
πρέπει να συνδεθεί με κοχλίωση 
κοπτικού δακτυλίου στο στόμιο 
(33), 8 mm εξωτερική διάμετρος.

Το στόμιο σύνδεσης 

αερίου στη θερμάστρα 

δεν επιτρέπεται να 

παραμορφωθεί! Κατά το 
σφίξιμο του ρακόρ σύνδεσης, το 
κρατάτε προσεκτικά κόντρα με 
ένα κλειδί!

Η τοποθέτηση των σωλήνων 
πρέπει να επιλέγεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε η θερμάστρα να 
μπορεί να αφαιρεθεί πάλι για 
εργασίες συντήρησης.

Πριν από τη σύνδεση στη 
θερμάστρα εξασφαλίζετε, 
ώστε οι αγωγοί αερίου να είναι 
καθαροί από βρωμιά, ρινίσματα 
κ. α.!

Εάν το επιθυμείτε διατίθεται 
ένας ειδικός σωλήνας για την 
εσωτερική σύνδεση αερίου, ο 
οποίος βιδώνεται μέσω γωνιακής 
κοχλίωσης στο στόμιο σύνδεσης 
αερίου (33).

Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους τεχνικούς 
και διοικητικούς κανονισμούς 
της εκάστοτε χώρας χρήσης 
(στην Ευρώπη π. χ. EN 1949 για 
οχήματα).

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

Περίβλημα της 

θερμάστρας

1. Εικόνα G: Εισάγετε το 
δακτύλιο λαβής (26), εφόσον 
υπάρχει το πιεζο-σύστημα 
ανάφλεξης πίεσης (27) και το 
ενσωματωμένο χειριστήριο (51) 
για τον ανεμιστήρα Trumavent 
TEB στις υποδοχές (λαμβάνετε 
υπόψη δεξιά ή αριστερή 
τοποθέτηση!). Τις ελεύθερες 
υποδοχές τις σφραγίζετε με 
καπάκι φραγής (50).

Μόνο Trumatic S 3002 P:

Τοποθετείτε το καλώδιο γείωσης 
(34) στο σύστημα ανάφλεξης 
πίεσης (27) και στην επαφή 
γείωσης (37) του περιβλήματος.

2. Πιέζετε την πινακίδα τύπου 
(52) μέσα στην υποδοχή της 
θυρίδας ελέγχου (λαμβάνετε 
υπόψη δεξιά ή αριστερή 
τοποθέτηση!).

3. Στη περίπτωση 
ενσωματωμένου χειριστηρίου 
(51) συνδέετε το καλώδιο 
σύνδεσης (53) του ανεμιστήρα 
Trumavent TEB στο χειριστήριο. 
Λυγίζετε προς τα πίσω το έλασμα 
(54) στο κιβώτιο τοποθέτησης και 
περνάτε το καλώδιο σύνδεσης 
(53).

Μόνο Trumatic S 3002 P: 

Σπρώχνετε επίπεδο βύσμα του 
καλωδίου ανάφλεξης (38) στη 
σύνδεση (36) στο σύστημα 
ανάφλεξης πίεσης (27) και 
σπρώχνετε επάνω τη μόνωση 
(43 – βλέπε Εικόνα A).

Trumatic S 3002 (P)

4. Τοποθετείτε το περίβλημα 
επάνω στα κάτω ελάσματα 
στήριξης. Εισάγετε μοχλό πίεσης 
(11) από κάτω στο δακτύλιο 
λαβής (26) και αφήνετε το 
περίβλημα να ασφαλίσει επάνω. 
Τοποθετείτε τη λαβή χειρισμού 
(55) από επάνω στο μοχλό 
πίεσης (11) κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε το βέλος να δείχνει προς τη 
θέση «0».

Trumatic S 5002

4. Τοποθετείτε το περίβλημα 
επάνω στα κάτω ελάσματα 
στήριξης. Εισάγετε μοχλό πίεσης 
(11) με τη λαβή χειρισμού (55) 
από κάτω στο δακτύλιο λαβής 
(26) και αφήνετε το περίβλημα 
να ασφαλίσει επάνω.

Περίβλημα τζάκι

Ηλεκτρική σύνδεση 
12 V

Ηλεκτρικοί αγωγοί, συσκευές 
σύνδεσης και ελέγχου 
λειτουργίας για συσκευές 
θέρμανσης πρέπει να 
τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο 
μέσα στο όχημα, ώστε η άψογη 
λειτουργία τους να μην μπορεί να 
επηρεάζεται κάτω από κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. Όλοι οι 
αγωγοί που οδηγούνται προς τα 
έξω πρέπει στα ανοίγματα να 
είναι στεγανοί από πιτσιλίσματα 
νερού.

Συνδέετε το εμπεριεχόμενο 
καλώδιο (1,5 m) στα 
ασφαλισμένο δίκτυο 
τροφοδοσίας (κεντρική 
ηλεκτρική εγκατάσταση 5 A). Δεν 
χρειάζεται να δώσετε προσοχή 
στην πολικότητα.
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Στο καλώδιο ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται 
να συνδεθούν πρόσθετοι 
καταναλωτές!

Σε περίπτωση 
χρησιμοποίησης 

τροφοδοτικών πρέπει να 
προσέξετε, ώστε η τάση εξόδου 
να βρίσκεται μεταξύ 11 V και 15 V 
και η κυμάτωση εναλλασσόμενης 
τάσης να ανέρχεται < 1,2 Vss.

Οδηγείτε το καλώδιο ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας 12 V στο δάπεδο 
προς τα πίσω και με τη βοήθεια 
των εμπεριεχόμενων συνδετήρων 
στερεώνετε στη βάση της 
θερμάστρας.

+ 12 V

Χειριστήριο

Το περίβλημα τζακιού είναι 
του τύπου για τη στάνταρτ 
τοποθέτηση στη δεξιά πλευρά. 
Για τοποθέτηση στην αριστερή 
πλευρά πρέπει στο περίβλημα 
τζακιού το χειριστήριο να 
μετατοπιστεί στη δεξιά πλευρά.

12 V

Για το σκοπό αυτό αφαιρείτε 
το καλώδιο από το χειριστήριο, 
συμπιέζετε τις δύο μύτες 
ασφάλισης και βγάζετε έξω 
το χειριστήριο. Τοποθετείτε το 
χειριστήριο στη δεξιά πλευρά. 
Στη συνέχεια τοποθετείτε 
το καλώδιο σύμφωνα με την 
εικόνα στη δεξιά πλευρά 
του περιβλήματος προς το 
χειριστήριο.

Συναρμολόγηση του 
περιβλήματος

d 12 V

Τοποθετείτε τον αγωγό 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας 12 V 
στην ηλεκτρονική μονάδα 
(τοποθετείτε το βύσμα κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε οι δύο αγωγοί 
του βύσματος να πηγαίνουν προς 
τα κάτω). Κρεμάτε το αγωγό 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας στους 
συνδετήρες (d) στο δάπεδο 
περιβλήματος. Τοποθετείτε 
το περίβλημα επάνω στα κάτω 
ελάσματα στήριξης. Εισάγετε 
το μοχλό πίεσης (11) με τη λαβή 
χειρισμού (55) από κάτω στο 
δακτύλιο λαβής (26) και αφήνετε 
το περίβλημα να ασφαλίσει 
επάνω.

Έλεγχος 

λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση πρέπει 

να ελεγχθεί η στεγανότητα 

του αγωγού τροφοδοσίας 

αερίου με τη μέθοδο της 

πτώσης πίεσης. Θα πρέπει να 
εκδοθεί βεβαίωση ελέγχου (στη 
Γερμανία σύμφωνα με το φύλλο 
εργασίας DVGW G 607).

Στη συνέχεια ελέγχετε όλες 
τις λειτουργίες της συσκευής 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οι οδηγίες χρήσης με 
συμπληρωμένη την κάρτα 
εγγύησης παραδίδονται στον 
κάτοχο του οχήματος.

Υποδείξεις 

προειδοποίησης

Η κίτρινη αυτοκόλλητη κάρτα με 
τις υποδείξεις προειδοποίησης, 
η οποία παραδίδεται μαζί 
με τη συσκευή, πρέπει να 
τοποθετηθεί από τον τεχνικό της 
εγκατάστασης ή τον κάτοχο του 
οχήματος σε μια για κάθε χρήστη 
εμφανή θέση στο όχημα (π. χ. 
στην πόρτα της ιματιοθήκης)! 
Κατά περίπτωση ζητάτε την 
ετικέτα από την εταιρία Truma.

 Ιδιαίτερες υποδείξεις 
 τοποθέτησης

Η χρήση της θερμάστρας 

επιτρέπεται μόνο μαζί με 

μια καπνοδόχο οροφής. Σε 

λειτουργία της θερμάστρας 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

είναι οπωσδήποτε απαραίτητο 

το πρόσθετο εξάρτημα 

καπνοδόχου T3 (κωδ. πρ. 
30700-03), το οποίο πρέπει 
να βρίσκεται τοποθετημένο 
ελεύθερο στο ρεύμα αέρα. 
Κατά περίπτωση θα πρέπει 
να τοποθετηθεί μια πρόσθετη 
προέκταση καπνοδόχου AKV 
(κωδ. πρ. 30010-20800). Αυτή 
θα πρέπει να ασφαλιστεί με μια 
βίδα.

Ο κατασκευαστής ταξιδιωτικών 
οχημάτων ή ο εγκαταστάτης 
της θερμάστρας πρέπει να 
υπολογίσει με δοκιμαστικές 
διαδρομές το συνδυασμό 
του πρόσθετου εξαρτήματος 
καπνοδόχου και κατά περίπτωση 
των προεκτάσεων στις 
μεμονωμένες καταστάσεις 
παράδοσης των οχημάτων 
και κατά περίπτωση να έρθει 
σε επικοινωνία με την Truma. 
Ανάλογα με τον τύπο του 
οχήματος και τις κατασκευές 
επάνω στη στέγη ενδέχεται να 
είναι απαραίτητο το πρόσθετο 
εξάρτημα καπνοδόχου 
T1 (κωδ. πρ. 30700-01) ή 
T2 (κωδ. πρ. 30700-02).

Κατασκευές επάνω στη 
στέγη, καθώς επίσης και 
αποθηκευμένες αποσκευές γύρω 
από την καπνοδόχο καυσαερίων 
εμποδίζουν τη λειτουργία της 
θερμάστρας, ιδιαίτερα όταν το 
όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Η 

φλόγα μπορεί από αυτό να 

καίγεται προς τα πίσω και 

να προκαλέσει ζημιές στη 

θερμάστρα και στο όχημα. 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες 
προεκτάσεις καπνοδόχου, έτσι 
ώστε το πρόσθετο εξάρτημα 
καπνοδόχου να προεξέχει 
τουλάχιστον 10 εκ. πάνω από τα 
αντικείμενα. Σε περίπτωση μη 
τήρησης αυτών των υποδείξεων 
δεν υπάρχουν δικαιώματα από 
την εγγύηση για προκαλούμενες 
ζημιές στη θερμάστρα και στο 
όχημα.

 Γενικές υποδείξεις

1. Όταν στο δάπεδο του 
οχήματος εκτελείται 
πισσάρισμα, πρέπει όλα τα 
εξαρτήματα θέρμανσης που 
βρίσκονται στο κάτω μέρος 
του οχήματος να καλυφθούν, 
ώστε από τον ψεκασμό να μην 
προκληθούν βλάβες λειτουργίας 
της εγκατάστασης θέρμανσης. 
Μετά το τέλος των εργασιών 
αφαιρείτε πάλι τα καλύμματα.

2. Σε περίπτωση που κατά την 
τοποθέτηση ανοιχτούν οπές 

αναρρόφησης καθαρού 

αέρα, πρέπει αυτές να είναι 
διατεταγμένες κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην εισέρχεται 
ακάθαρτος αέρας (καυσαέρια, 
ατμοί βενζίνης ή λαδιού) στο 
εσωτερικό του οχήματος.

3. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 
ενδέχεται να υπάρξει 
είσοδος σκόνης κτλ.. Για τις 
περιπτώσεις αυτές συνιστούμε 
την τοποθέτηση ενός σετ 
στεγανοποίησης: 
S 3002 (P) 
(κωδ. πρ. 30030-89800),
S 5002 
(κωδ. πρ. 30050-32700).


