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Πριν θέσετε την εγκατάσταση
σε λειτ�υργία, µελετήστε
�πωσδήπ�τε τ� εγ	ειρίδι� των
�δηγιών 	ρήσης κα τις «Σηµα-
ντικές Υπ�δεί?εις Jειρισµ�ύ»!
0 κάτ�'�ς τ�υ �'ήµατ�ς �έρει
την ευθύνη για να γίνεται η
λειτ�υργία της συσκευής σύµ-
�ωνα µε τ�υς καν�νισµ�ύς.

Η κίτρινη αυτ�κ�λλητη ετικέτα
µε τις πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�-
δεί�εις, η �π�ία παραδίδεται
µα�ί µε τη συσκευή, πρέπει να
τ�π�θετηθεί απ� τ�ν τε'νικ�
π�υ θα κάνει την εγκατάσταση
ή απ� τ�ν κάτ�'� τ�υ �'ήµα-
τ�ς σε µια θέση στ� �'ηµα π�υ
θα είναι εµ�ανής για τ�ν κάθε
'ρήστη (π.'. στην π�ρτα της
ιµατι�θήκης)! Αν λείπει η ετι-
κέτα, µπ�ρείτε να την παραγ-
γείλετε απ� την εταιρία Truma.

Πρ�σ�	ή: Πριν απ� την πρώτη
'ρήση �επλένετε �πωσδήπ�τε
καλά �λ�κληρη την τρ���δ�-
σία νερ�ύ µε �εστ� καθαρ� νε-
ρ�. Σε περίπτωση π�υ δεν θα
'ρησιµ�π�ιηθεί η θερµάστρα,
αδειάστε �πωσδήπ�τε τ� πε-
ριε	�µεν� νερ� �ταν υπάρ	ει
κίνδυν�ς παγετ�ύ! ∆εν υOίστα-
νται απαιτήσεις εγγύησης σε
περίπτωση �ηµιών απ� παγετ�!
Επίσης αδειάστε τ� περιε'�µε-
ν� νερ� πριν απ� εργασίες επι-
σκευής ή συντήρησης στ� �'η-
µα (σε συνεργεία!), γιατί σε κα-
τάσταση απ�υσίας ηλεκτρικής
τάσης αν�ίγει αυτ�µατα η +αλ-
+ίδα ασ�αλείας/εκκένωσης !

Περιγρα�ή της 
λειτ�υργίας
Η θερµάστρα Trumatic C λει-
τ�υργεί µε έναν καυστήρα, �
�π�ί�ς υπ�στηρί�εται απ� ανε-
µιστήρα. Με αυτ�ν τ�ν τρ�π�
ε�ασ�αλί�εται η �µαλή και
τέλεια λειτ�υργία ακ�µη και
κατά την διάρκεια της διαδρ�-
µής.

Κατά τη 'ειµερινή λειτ�υργία
επιλέγει η συσκευή αυτ�µατα
την απαιτ�ύµενη +αθµίδα τ�υ
καυστήρα ανάλ�γα µε τη δια-
��ρά θερµ�κρασίας µετα�ύ
της πρ�επιλεγµένης και της
πραγµατικής στιγµιαίας θερµ�-
κρασίας τ�υ 'ώρ�υ. 0 τύπ�ς
C 6002 λειτ�υργεί σε τρεις

+αθµίδες απ�δ�σης (2000,
4000 και 6000 W), ενώ � τύπ�ς
C 3402 σε δύ� +αθµίδες απ�-
δ�σης (2000, 3400 W).

Κατά τη θερινή λειτ�υργία η
θέρµανση τ�υ περιε'�µεν�υ
νερ�ύ γίνεται στη µικρ�τερη
+αθµίδα τ�υ καυστήρα. Μ�λις
επιτυγ'άνεται η θερµ�κρασία
νερ�ύ των 60°C ή 40°C +αθ-
µών, � καυστήρας τίθεται
εκτ�ς λειτ�υργίας και σ+ήνει η
κίτρινη ενδεικτική λυ'νία ελέγ-
'�υ.

Ακ�µη και στην περίπτωση π�υ
γίνεται 'ρήση µ�ν� τ�υ
συγκρ�τήµατ�ς κρύ�υ νερ�ύ
'ωρίς µπ�ιλερ, τ� κα�άνι τ�υ
µπ�ιλερ γεµί�ει µε νερ�. Για να
απ�Oύγετε �ηµιές απ� παγετ�
πρέπει να αδειά�ετε τ� περιε-
	�µεν� νερ� µε τη QαλQίδα
ασOαλείας/εκκένωσης, ακ�µη
και �ταν δεν έ	ει γίνει 	ρήση
τ�υ µπ�ιλερ. Σαν εναλλακτική
λύση πρ�σ�έρεται η εγκατά-
σταση µια +αλ+ίδας διακ�πής
π�υ να είναι ανθεκτική στ�
�εστ� νερ� και π�υ τ�π�θετεί-
ται πριν τ� σηµεί� σύνδεσης
τ�υ κρύ�υ και �εστ�ύ νερ�ύ.

Κατά τη σύνδεση µε ένα
κεντρικ� δίκτυ� ύδρευσης
(στην ύπαιθρ� ή στην π�λη)
πρέπει να τ�π�θετηθεί ένας
µειωτής πίεσης, � �π�ί�ς θα
εµπ�δί�ει τη δηµι�υργία πιέσε-
ων στ� θερµ�σί�ωνα π�υ να
είναι µεγαλύτερες απ� 2,8 bar.

Ε�άρτηµα 'ειρισµ�ύ
µε θερµ�στάτη

a = Περιστρ��ικ�ς 
διακ�πτης για 
θερµ�κρασία 'ώρ�υ 
(�ωτί�εται απ� την 
πράσινη ενδεικτική 
λυ'νία ελέγ'�υ 
«Λειτ�υργία»)

b = Συρτ�ς διακ�πτης
θερµάστρα + 
µπ�ιλερ ('ειµερινή 
λειτ�υργία)

Εκτ�ς λειτ�υργίας

Μπ�ιλερ (θερινή 
λειτ�υργία)

c = Συρτ�ς διακ�πτης για 
θερµ�κρασία νερ�ύ 
60°C ή 40°C (θερινή 
λειτ�υργία)

d = Κ�κκινη ενδεικτική 
λυ'νία ελέγ'�υ «Βλά+η»

e = Κίτρινη ενδεικτική 
λυ'νία ελέγ'�υ «Φάση 
πρ�θέρµανσης µπ�ιλερ»

Έναρ�η λειτ�υργίας

1. Βε+αιωθείτε �τι η καπν�δ�-
'�ς είναι απ��ραγµένη. Α�αι-
ρέστε �πωσδήπ�τε τα τυ'�ν
καλύµµατα και στην περίπτωση
'ρήσης σε θαλάσσια σκά�η
αν�ί�τε την καπν�δ�'� τ�υ
καταστρώµατ�ς.

2. Αν�ί�τε τη +αλ+ίδα της �ιά-
λης τ�υ αερί�υ και τη +αλ+ίδα
τα'είας διακ�πής στ�ν αγωγ�
πρ�σαγωγής αερί�υ.

3. Σε θερινή λειτ�υργία: τ�π�-
θετείτε τ� συρ�µεν� διακ�πτη
(b) στη ”θερινή λειτ�υργία” και
τ� συρ�µεν� διακ�πτη (c) στην
επιθυµητή θερµ�κρασία νερ�ύ.

4. Σε 	ειµερινή λειτ�υργία:
τ�π�θετείτε τ� συρ�µεν� δια-
κ�πτη (b) στη ”'ειµερινή λει-
τ�υργία” και ρυθµί�ετε απ�
την περιστρε��µενη κε�αλή
(a) την επιθυµητή θερµ�κρασία
τ�υ 'ώρ�υ.

Υπ�δει?η: Η θερµάστρα
Trumatic C είναι µια θερµά-
στρα θερµ�ύ αέρα µε πρ�σθε-
τη παραγωγή �εστ�ύ νερ�ύ. Για
τ� λ�γ� αυτ� η λειτ�υργία
θέρµανσης είναι ε�ικτή τ�σ�
µε, �σ� επίσης και 	ωρίς περιε-
κτικ�τητα νερ�ύ.

Σε γεµάτ� µπ�ιλερ τ� νερ�
'ρήσης θερµαίνεται µα�ί αυτ�-
µατα. Η θερµ�κρασία νερ�ύ
ε�αρτάται απ� την απ�διδ�µε-
νη ισ'ύ θέρµανσης.

Σε άδει� µπ�ιλερ και 'αµηλά
ρυθµισµένη θερµ�κρασία
'ώρ�υ συνιστ�ύµε να θέσετε
τ� συρ�µεν� διακ�πτη για τη
θερµ�κρασία νερ�ύ (c) στ�υς
40°C, για να απ��ύγετε την
άσκ�πη θέρµανση τ�υ δ�'εί�υ
νερ�ύ και καθώς επίσης τη
συ'νή ενεργ�π�ίηση και απε-
νεργ�π�ίηση της θερµάστρας.

Τερµατισµ�ς 
λειτ�υργίας
Τ�π�θετήστε τ� συρτ� διακ�-
πτη (b) στ� κέντρ�.

Αδειάστε �πωσδήπ�τε τ�
περιε	�µεν� νερ� για να απ�-
Oύγετε �ηµιές απ� παγετ�!

Αν δεν γίνει 'ρήση της
συσκευής για µεγαλύτερ� 'ρ�-
νικ� διάστηµα, κλείστε τη +αλ-
+ίδα τα'είας διακ�πής στ�ν
αγωγ� πρ�σαγωγής τ�υ αερί�υ
και τη +αλ+ίδα της �ιάλης
αερί�υ.

Πράσινη ενδεικτική
λυ'νία ελέγ'�υ
«Λειτ�υργία» (κάτω
απ� τ�ν περιστρ��-
κ� διακ�πτη)
Sταν η συσκευή είναι αν�ικτή,
ανά+ει η πράσινη ενδεικτική
λυ'νία ελέγ'�υ. Αν η λυ'νία
ελέγ'�υ δεν ανά+ει, ελέγ�τε
τ�ν πρ�+λεπ�µεν� (κεντρικ�)
διακ�πτη. Πρ�σέ�τε τις ανάλ�-
γες �δηγίες τ�υ κατασκευαστή
τ�υ �'ήµατ�ς.

Πράσινη ενδεικτική
λυ'νία ελέγ'�υ
«Βλά+η»
Η κ�κκινη ενδεικτική λυ'νία
(d) ανά+ει 	ωρίς διακ�πή σε
περίπτωση +λά+ης. Αιτίες για
αυτ� είναι π.'. έλλειψη αερί�υ,
έλλειψη αέρα καύσης ή +λά+η
σε µια ασ�άλεια, κλπ. Η απε-
µπλ�κή τ�υ σ�άλµατ�ς γίνεται
µε απ�σύνδεση της λειτ�υρ-
γίας και την εκ νέ�υ έναρ�η
λειτ�υργίας της συσκευής.

Αν αναQ�σQήνει η λυ'νία περί-
π�υ 1 ��ρά τ� δευτερ�λεπτ�,
σηµαίνει �τι υπάρ'ει µια π�λύ
'αµηλή τάση λειτ�υργίας.

Ειδικ� µ�ντέλ� µε
επιπρ�σθετη θέρ-
µανση µε ηλεκτρικ�
ρεύµα 230 V, 450 W

Γυρίστε τ�ν διακ�πτη τ�υ 'ει-
ριστηρί�υ στ� «1». Η µπλε
λυ'νία ελέγ'�υ δεί'νει �τι 
η συσκευή +ρίσκεται σε λει-
τ�υργία.

Αν 'ρησιµ�π�ιείτε τ�υς ειδικ�ύς
διακ�πτες τ�υ �'ήµατ�ς: Πρ�-
σέ�τε τις �δηγίες 'ρήσης τ�υ
κατασκευαστή τ�υ �'ήµατ�ς.

Υπ�δει?η: Η θερµ�κρασία τ�υ
νερ�ύ δεν είναι δυνατ�ν να
εκλε'θεί πρ�ηγ�υµένως,
υπάρ'ει αυτ�µατ�ς περι�ρι-
σµ�ς της θερµ�κρασίας περί-
π�υ στ�υς 60°C Κελσί�υ! Για
να επιτύ'ετε µια γρηγ�ρ�τερη
θέρµανση τ�υ περιε'�µέν�υ
τ�υ µπ�ιλερ, µπ�ρεί να λει-
τ�υργήσει η συσκευή ταυτ�-
'ρ�να µε αέρι� και µε ηλεκτρι-
κ� ρεύµα.

ΤRUMATIC 
C 3402, C 6002 
Θερµάστρα υγραερί-
�υ µε ενσωµατωµέ-
ν� µπ�ιλερ για αυτ�-
κινητ�τρ�'�σπιτα,
τρ�'�σπιτα και
θαλάσσια σκά�η

�δηγίες 	ρήσης
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Τα ηλεκτρικά πρ�αιρετικά
ε�αρτήµατα είναι ε��διασµέ-
να µε ένα �ις και µπ�ρ�ύν να
συνδεθ�ύν µεµ�νωµένα.

Τα ε�ής ε�αρτήµατα +ρίσκ�-
νται στη διάθεσή σας: Καλώ-
δι� πρ�έκτασης για τ� 'ειρι-
στήρι�, � 'ρ�ν�διακ�πτης
ZUC καθώς επίσης και τ� 'ει-
ριστήρι� τηλε'ειρισµ�ύ για τη
+αλ+ίδα εκκένωσης.

Πρ�έκταση καπν�δ�'�υ KVC
για 'ειµερινή κατασκήνωση
(αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 34070-01)
∆ακτύλι�ς διέλευσης για τις
πρ�στατευτικές στέγες για
τρ�'�σπιτα (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
34080-01)

Πλαίσι� 'ειριστηρί�υ BRC για
«'ωνευτή εγκατάσταση» τ�υ
'ειριστηρί�υ και τ�υ 'ρ�ν�-
διακ�πτη ZUC (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
34030-01) Πλαίσι� 'ειριστηρί-
�υ BR για τη «'ωνευτή εγκα-
τάσταση» τ�υ 'ειριστηρί�υ για
την ηλεκτρική θέρµανση  και
τ�υ τηλε'ειριστηρί�υ Βαλ+ίδα
εκκένωσης (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
39981-01).

Σηµαντικές 
υπ�δεί?εις 
	ειρισµ�ύ

1. Σε περίπτωση π�υ η καπν�-
δ�'�ς έ'ει τ�π�θετηθεί κ�ντά
σ' ένα αν�ιγ�µεν� παράθυρ�
(ή σ' ένα �εγγίτη), ιδιαίτερα
�ταν έ'ει τ�π�θετηθεί κατευ-
θείαν απ� κάτω, πρέπει τ�
παράθυρ� να παραµείνει κατά
τη διάρκεια της λειτ�υργίας
κλειστ� (+λ. πρ�ειδ�π�ιητική
πινακίδα).

2. Πρέπει να γίνεται έλεγ'�ς
σε τακτικά 'ρ�νικά διαστήµα-
τα, αν � διπλ�ς σωλήνας καυ-
σαερίων παραµένει άθικτ�ς
και η σύνδεσή τ�υ παραµένει
σταθερή, ιδιαίτερα αν έ'ετε
διανύσει µεγάλες απ�στάσεις.
Ελέγ�τε επίσης αν είναι καλά
στερεωµένη η συσκευή και η
καπν�δ�'�ς.
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Ηλεκτρική +αλ+ίδα
ασ�αλείας/εκκένω-
σης 

g = κε�αλή ενεργ�π�ίησης 
«κλειστ�»

h = κε�αλή ενεργ�π�ίησης 
«εκκένωση»

Σηµαντική υπ�δει?η: Η +αλ+ίδα
εκκένωσης συγκρατείται απ�
ένα ηλεκτρικ� πηνί� στην κλει-
στή θέση. Για να µην επι+αρύ-
νετε την µπαταρία άσκ�πα, σας
συνιστ�ύµε να αν�ίγετε τη
+αλ+ίδα εκκένωσης, �ταν έ'ει
µείνει α'ρησιµ�π�ίητη για
π�λύ καιρ�!

Υπ�δεί�εις για την
ηλεκτρική +αλ+ίδα
ασ�αλείας/
εκκένωσης 

Σε θερµ�κρασίες 'αµηλ�τερες
των 2°C +αθµών γύρω απ� την
περι�'ή της +αλ+ίδας ασ�α-
λείας και εκκένωσης µπ�ρεί τ�
περιε'�µεν� νερ�ύ τ�υ θερµ�-
σί�ωνα να εκκενωθεί αυτ�µα-
τα, ε��σ�ν η συσκευή δεν +ρί-
σκεται σε λειτ�υργία (και σε
περίπτωση +λά+ης)!

Για να απ��ύγετε απώλειες
νερ�ύ, αν�ί�τε τη συσκευή µε
τ� συρτ� διακ�πτη (b) στ� θερ-
µ�στάτη (λειτ�υργία για καλ�-
καίρι ή 'ειµώνα) και κλείστε
πάλι µε τράQηγµα πρ�ς τα
επάνω (θέση g) την ηλεκτρική
+αλ+ίδα ασ�αλείας και εκκέ-
νωσης στην κε�αλή ενεργ�-
π�ίησης.

Πρ�σ�	ή: Sταν δεν λειτ�υργεί
η θέρµανση, µπ�ρείτε να κλεί-
σετε την +αλ+ίδα ασ�αλείας
και εκκένωσης µ�ν�ν �ταν η
θερµ�κρασία είναι πάνω απ�
8°C +αθµ�ύς!

Πλήρωση τ�υ 
µπ�ιλερ
1. Κλείστε µε τράQηγµα πρ�ς
τα επάνω (θέση g) την ηλεκτρι-
κή +αλ+ίδα ασ�αλείας και
εκκένωσης στην κε�αλή ενερ-
γ�π�ίησης.

Πρ�σ�	ή: Σε θερµ�κρασίες
κάτω των 8°C +αθµών και
'αµηλ�τερες αν�ί�τε πρώτα
την θερµάστρα ή τ�ν θερµ�σί-
�ωνα, για να µην αν�ί�ει πάλι η
+αλ+ίδα! 

2. Θέστε σε λειτ�υργία την
παρ�'ή ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς
για την αντλία νερ�ύ (κεντρι-
κ�ς διακ�πτης ή διακ�πτης της
αντλίας).

3. Αν�ί�τε τα ρ�υµπινέτα τ�υ
�εστ�ύ νερ�ύ στην κ�υ�ίνα και
στ� λ�υτρ� (γυρίστε στη θέση
«�εστ�», αν έ'ετε θερµ�µίκτες
πρ�επιλ�γής ή ρ�υµπινέτα
εν�ς µ�'λ�ύ). Α�ήστε τα ρ�υ-
µπινέτα αν�ικτά για �σ� διά-
στηµα απαιτείται µέ'ρι να
γεµίσει τ� µπ�ιλερ εκτ�πί��-
ντας τ�ν αέρα και να τρέ�ει τ�
νερ�.

Εκκένωση τ�υ 
µπ�ιλερ
1. ∆ιακ�ψτε την παρ�'ή ηλε-
κτρικ�ύ ρεύµατ�ς για την
αντλία τ�υ νερ�ύ (κεντρικ�ς
διακ�πτης ή διακ�πτης της
αντλίας).

2. Αν�ί�τε τα ρ�υµπινέτα τ�υ
�εστ�ύ νερ�ύ στην κ�υ�ίνα και
στ� λ�υτρ�.

3. Αν�ί�τε την ηλεκτρική +αλ-
+ίδα ασ�αλείας και εκκένωσης
στην κε�αλή ενεργ�π�ίησης
πιέ��ντας πρ�ς τα µέσα (θέση
h).

0 θερµ�σί�ωνας εκκενώνεται
τώρα κατευθείαν µέσω της
+αλ+ίδας ασ�αλείας και εκκέ-
νωσης πρ�ς τα έ�ω. Βε+αιω-
θείτε �τι τ�  περιε'�µεν� νερ� 
(12 λίτρα) έ'ει αδειάσει ε� �λ�-
κλήρ�υ.

Πρ�σ�	ή: Τ� στ�µι� εκκένωσης
της ηλεκτρικής QαλQίδας
ασOαλείας και εκκένωσης πρέ-
πει να είναι πάντα ελεύθερ�
απ� ρύπ�υς (λασπ�	ι�ν�,
πάγ�, Oύλλα κλπ.)!

Για QλάQες απ� παγετ� δεν
ισ	ύ�υν �ι απαιτήσεις εγγύη-
σης!

Συντήρηση 

Υπ�δει?η: Τ� ντεπ��ιτ� νερ�ύ
απ�τελείται απ� κατάλληλ� για
τρ��ιµα αν��είδωτ� 'άλυ+α
VA.

Για την πρ�στασία τ�υ θερµ�-
σί�ωνα απ� άλατα 'ρησιµ�π�ι-
είτε �ύδι απ� κρασί, τ� �π�ί�
µέσω της εισ�δ�υ τ�υ νερ�ύ
µετα�έρεται στ�ν θερµ�σί�ω-
να. Α�ήνετε να ενεργήσει ανά-
λ�γα και µετά �επλένετε τ�ν
θερµ�σί�ωνα π�λύ καλά µε
καθαρ� νερ�. Για απ�λύµανση
συνιστ�ύµε τ� πρ�ϊ�ν »Certisil-
Argento», άλλα πρ�ϊ�ντα - ειδι-
κά αυτά π�υ περιέ'�υν 'λώρι�
- είναι ακατάλληλα.

Για την απ��υγή τ�υ επ�ικι-
σµ�ύ µικρ��ργανισµών πρέπει
� θερµ�σί�ωνας να θερµαίνε-
ται σε τακτικά διαστήµατα

πάνω απ� τ�υς 70°C. (µ�ν� στη
'ειµερινή λειτ�υργία δυνατή η
θερµ�κρασία)

Μη 'ρησιµ�π�ιείτε τ� νερ� ως
π�σιµ� νερ�!

Ασ�άλειες

0ι ασ�άλειες της συσκευής
+ρίσκ�νται πάνω στην ηλε-
κτρ�νική µ�νάδα ελέγ'�υ στη
συσκευή.

Σηµαντική υπ�δει?η: Η ασ�ά-
λειας ακρι+είας F1, η �π�ία
+ρίσκεται πάνω στην ηλεκτρ�-
νική µ�νάδα ελέγ'�υ επιτρέ-
πεται να αντικατασταθεί µ�ν�
µε µια ασ�άλεια τ�υ ίδι�υ
τύπ�υ κατασκευής (4 ΑΤ, αδρα-
νής).

Πρ�σ�	ή: Η ασ�άλεια F2 επι-
τρέπεται να αλλα'θεί µ�ν�
απ� έναν ειδικευµέν� τε'νικ�.

Πρ�αιρετικά 
ε?αρτήµατα

Αισθητήρας απ�στασης FFC
για τη θερµ�κρασία τ�υ
'ώρ�υ, πλήρης µε 3 µ. καλώδι�
σύνδεσης (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
34200-01)

iρ�ν�διακ�πτης Truma ZUC 2
ώρες (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 34041-01)

Ηλεκτρικ� κ�λάρ� θέρµανσης
230 V, 450 W για �εστ� νερ�,
πλήρες µε 3 µ. καλώδι� σύνδε-
σης (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 34140-01)

Τηλε'ειριστήρι� για την ηλε-
κτρική +αλ+ίδα ασ�αλείας και
εκκένωσης (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
34170-01).
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3. Μετά απ� µια απ�τυ'ηµένη
ανά�λε�η πρέπει να ελέγ�ει
ένας ειδικευµέν�ς τε'νικ�ς τ�
σύστηµα απαγωγής καυσαερίων!

4. Η καπν�δ�'�ς απαγωγ�ς των
καυσαερίων πρέπει να είναι
πάντα ελεύθερη απ� ρύπ�υς
λασπ�'ι�ν�, �ύλλα κλπ.).

5. Υπ�δει?η για τ�υς µακρ�	ρ�-
νι�υς κατασκηνωτές: Σας συνι-
στ�ύµε να ε��πλίσετε την
καπν�δ�'� της στέγης µε τ�
ε�άρτηµα πρ�έκτασης καπν�δ�-
'�υ (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 34070-01),
�ταν πρ�κειται να γίνει 'ρήση
τ�υ �'ήµατ�ς για 'ειµερινή
κατασκήνωση. Αυτή η πρ�έκτα-
ση πρέπει να α�αιρείται πάντα
�ταν �δηγείτε τ� �'ηµα!

Αν τ�π�θετηθεί µια συµπληρω-
µατική στέγη πάνω απ� ένα τρ�-
'�σπιτ�, πρέπει να περάσετε
αυτή την πρ�έκταση µέσα απ�
την στέγη και να την στερεώσε-
τε µε τ�υς δακτυλί�υς σύσ�ι�ης
(αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 34080-01).

6. 0 ενσωµατωµέν�ς αναστ�λέ-
ας θερµ�κρασίας διακ�πτει την
τρ���δ�σία µε υγραέρι�, �ταν η
συσκευή υπερθερµανθεί. Γι'
αυτ� τ� λ�γ� δεν επιτρέπεται
να κλειστ�ύν �ι έ��δ�ι θερµ�ύ
αέρα και τ� άν�ιγµα για την
επανα��ρά τ�υ περι�ερειακ�ύ
αέρα.

7. Αν πάθει +λά+η η ηλεκτρ�νι-
κή πλατίνα ρύθµισης, στείλτε
την στ�ν κατασκευαστή µέσα σε
ενισ'υµένη ασ�αλή συσκευα-
σία. Αν δεν δ�θεί πρ�σ�'ή σ'
αυτ� τ� σηµεί�, δεν αναγνωρί-
��νται  απαιτήσεις απ� την
εγγύηση. Σαν ανταλλακτικ� 'ρη-
σιµ�π�ιήστε µ�ν� µια αυθεντική
πλατίνα ρύθµισης.

8. Στην Γερµανία ισ'ύει τ�
άρθρ� 22α τ�υ καν�νισµ�ύ περί
άδειας �δικής κυκλ���ρίας π�υ
καθ�ρί�ει �τι � εναλλάκτης θερ-
µ�τητας σε θερµάνσεις �'ηµά-
των πρέπει να αντικατασταθεί
µε ένα αυθεντικ� ανταλλακτικ�
ε�άρτηµα απ� τ�ν κατασκευα-
στή ή ένα ε��υσι�δ�τηµέν�
συνεργεί� τ�υ δέκα 'ρ�νια µετά
την πρώτη έναρ�η λειτ�υργίας
(τ� έτ�ς της πρώτης λειτ�υρ-
γίας πρέπει να εγγρα�εί µ�νί-
µως στην πινακίδα εργ�στασί-
�υ). Κατ�πιν αυτ�ύ τ�π�θετείται
στη συσκευή θέρµανσης µια
πινακίδα π�υ αναγρά�ει την
ηµερ�µηνία πώλησης τ�υ εναλ-
λάκτη θερµ�τητας και την λέ�η
«Αυθεντικ� ανταλλακτικ�»  (αν
περν�ύν σωλήνες καυσαερίων
µέσα απ� 'ώρ�υς κ�ιν�'ρη-
στ�υς απ� ανθρώπ�υς, πρέπει
να αλλα'θ�ύν και �ι σωλήνες
επίσης µετά απ� 10 'ρ�νια µε
αυθεντικά ανταλλακτικά).

� κάτ�	�ς τ�υ �	ήµατ�ς Oέρει
την ευθύνη για την διε?αγωγή
τ�υ ελέγ	�υ και της αλλαγής
των αναOερθέντων ε?αρτηµά-
των.

Γενικές υπ�δεί�εις
ασ�αλείας

Σε περίπτωση µη στεγαν�τη-
τας της εγκατάστασης αερί�υ
ή �σµής αερί�υ:

- σQήνετε �λες τις αν�ικτές 
Oλ�γες!

- µη καπνί�ετε!
- κλείνετε τη συσκευή!
- κλείνετε τη Oιάλη αερί�υ!
- αν�ίγετε παράθυρα και 

π�ρτες!
- δεν 	ρησιµ�π�ιείτε 

ηλεκτρικ� διακ�πτη!
- ελέγ	ετε �λ�κληρη την 

εγκατάσταση απ� έναν 
ειδικ� τε	νικ�!

1. Επισκευές επιτρέπ�νται
µ�ν� απ� έναν ειδικ� τε	νικ�.

Πρ�σ�	ή: Μετά απ� κάθε απ�-
συναρµ�λ�γηση τ�υ αγωγ�ύ
των καυσαερίων πρέπει να
γίνεται τ�π�θέτηση καιν�ύρ-
γιων δακτυλίων στεγαν�π�ίη-
σης!

2. Κάθε τρ�π�π�ίηση στη
συσκευή (συµπεριλαµ+αν�µέ-
ν�υ τ�υ αγωγ�ύ των καυσαε-
ρίων και καπν�δ�'�υ) ή η
'ρήση ανταλλακτικών και πρ�-
σθετων ε�αρτηµάτων σηµαντι-
κών λειτ�υργιών, τα �π�ία δεν
είναι αυθεντικά ε�αρτήµατα
της εταιρίας Truma, καθώς επί-
σης και µη τήρηση των �δη-
γιών εγκατάστασης και 'ρή-
σης, έ'ει ως απ�τέλεσµα την
έκπτωση της εγγύησης, καθώς
και τ�ν απ�κλεισµ� απ� απαι-
τήσεις ευθύνης. Εκτ�ς αυτ�ύ
παύει να ισ'ύει η άδεια 'ρήσης
της συσκευής και ως συνέπεια
αυτ�ύ σε �ρισµένες 'ώρες, και
η άδεια 'ρήσης τ�υ �'ήµατ�ς.

3. H πίεση λειτ�υργίας της τρ�-
O�δ�σίας αερί�υ, 30 mbar 
(ή 28 mbar Q�υτάνι�/37 mbar
πρ�πάνι�) ή 50 mbar πρέπει να
είναι ίδια µε την πίεση λειτ�υρ-
γίας της συσκευής (Qλ. πινακί-
δα εργ�στασί�υ).

4. Μ�ν� για τη Γερµανία: �ι
εγκαταστάσεις υγραερί�υ πρέ-
πει να ανταπ�κρίν�νται στ�υς
καν�νισµ�ύς τ�υ Φύλλ�υ
Εργασίας DVGW G 607 για �'ή-
µατα ή G 608 για σκά�η
θαλασσίων σπ�ρ.

� έλεγ	�ς της εγκατάστασης
αερί�υ πρέπει να επαναλαµQά-
νεται κάθε 2 	ρ�νια απ� έναν
τε'νικ� µε ειδικές γνώσεις
σ'ετικά µε τ� υγραέρι� (π.'.
DVFG, Tε'νική Υπηρεσία Ελέγ-
'ων, TÜV, DEKRA). 0 έλεγ'�ς
πρέπει να +ε+αιώνεται στ�
πιστ�π�ιητικ� ελέγ'�υ σύµ�ω-
να µε τ� Φύλλ� Εργασίας
DVGW G 607 ή G 608.

Υπεύθυν�ς για την πραγµατ�-
π�ίηση τ�υ ελέγ	�υ είναι �
κάτ�	�ς τ�υ �	ήµατ�ς.

5. Σε άλλες 	ώρες πρέπει να
τηρ�ύνται �ι εκάστ�τε ισ'ύ�υ-
σες διατά�εις. Για την ασ�ά-
λειά σας είναι απαραίτητ� να
αναθέτετε σε τακτά 'ρ�νικά
διαστήµατα (τ� αργ�τερ� κάθε
δύ� 'ρ�νια) τ�ν έλεγ'� �λ�-
κληρης της εγκατάστασης
αερί�υ και της συσκευής σε
έναν ειδικ�.

6. ∆εν επιτρέπεται να είναι σε
λειτ�υργία η συσκευή �ταν
+ά�ετε +εν�ίνη ή µέσα στ�
γκαρά�.

7. Κατά τη θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη ��ρά µιας καιν�ύρ-
γιας θερµάστρας (ή µετά απ�
µακρύ'ρ�νη µη λειτ�υργία)
δηµι�υργείται ενδε'�µένως
για σύντ�µ� 'ρ�νικ� διάστηµα
λίγ�ς καπν�ς και µια ελα�ριά
�σµή. Στ� σηµεί� αυτ� είναι
πρακτικ� να α�ήσετε τη
συσκευή να καίει µε πλήρη
ισ'ύ και να �ρ�ντίσετε για
καλ� αερισµ� τ�υ 'ώρ�υ.

8. Ενας ασυνήθιστ�ς θ�ρυ+�ς
τ�υ καυστήρα ή ανέ+ασµα της
�λ�γας απ�τελεί ένδει�η για
+λά+η τ�υ ρυθµιστή και καθι-
στά αναγκαί� τ�ν έλεγ'� τ�υ
ρυθµιστή.

9. Αντικείµενα π�υ �π�ία είναι
ευαίσθητα σε υψηλές θερµ�-
κρασίες (π. '. �ιάλες σπρέι)
δεν επιτρέπεται να απ�θηκεύ-
�νται στ� 'ώρ� τ�π�θέτησης
της θερµάστρας, δι�τι εδώ
ανάλ�γεα µε τις περιστάσεις
µπ�ρ�ύν να πρ�κύψ�υν αυ�η-
µένες θερµ�κρασίες.

Για την εγκατάσταση αερί�υ
επιτρέπεται να γίνει 'ρήση
ρυθµιστών πίεσης µε ασ�άλεια
κατά της υπερπίεσης, εδώ πρ�-
κειται π.'. για ρυθµιστές µε
+αλ+ίδα ασ�αλείας σύµ�ωνα
µε τα πρ�τυπα DIN 4811 και
VP 306. Σας συνιστ�ύµε τ�ν
ρυθµιστή �'ηµάτων της Truma
DUB και για εγκαταστάσεις
διπλής �ιάλης µε κι+ώτια �ια-
λών π�υ έ'�υν πρ�σ+αση µ�ν�
απ� έ�ω τ�ν αυτ�µατ� εναλλα-
κτικ� ρυθµιστή της Truma
Triomatic. 0ι ρυθµιστές της
Truma έ'�υν σ'εδιαστεί ειδικά
για σκληρές δ�κιµασίες σε
τρ�'�σπιτα, σκά�η και �'ήµα-
τα. Εκτ�ς της +αλ+ίδας ασ�α-
λείας κατά της υπερπίεσης
διαθέτ�υν και ένα µαν�µετρ�,
µε τ� �π�ί� µπ�ρείτε να ελέγ-
�ετε τη στεγαν�τητα της εγκα-
τάστασης αερί�υ.

Συνδέετε πάντ�τε µε ιδιαίτερη
πρ�σ�'ή µε τ� 'έρι τ�υς ρυθ-
µιστές στις �ιάλες αερί�υ ! Σε
θερµ�κρασίες γύρω απ� τ�υς
0° C και κάτω �ι ρυθµιστές θα
πρέπει να λειτ�υργ�ύνται µε
ένα συγκρ�τηµα α�αίρεσης
πάγ�υ (Eis-Ex). Πρέπει να γίνε-
ται έλεγ'�ςς σε τακτά 'ρ�νικά
διαστήµατα, κατά π�σ�ν τα
συνδετικά τµήµατα των ρυθµι-
στών είναι εύθραυστα. Για τη

'ειµερινή λειτ�υργία θα πρέπει
να 'ρησιµ�π�ι�ύνται µ�ν�
ανθεκτικ�ί στις 'ειµερινές
συνθήκες ειδικ�ί εύκαµπτ�ι
σωλήνες. 0ι �ιάλες τ�υ αερί�υ
πρέπει να είναι πάντ�τε σε
κατακ�ρυ�η θέση! 
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Περισσ�τερες υπ�δεί�εις
τ�π�θέτησης ανα�έρ�νται
στις �δηγίες τ�π�θέτησης της
Truma για θερµάστρς σκα�ών.

1
Επιλ�γή θέσης
Γενικά η συσκευή πρέπει να
τ�π�θετείται κατά τέτ�ι�
τρ�π�, ώστε να υπάρ'ει ανά
πάσα στιγµή καλή πρ�σ+αση
πρ�ς αυτήν για εργασίες
συντήρησης, και να µπ�ρεί να
α�αιρείται και να τ�π�θετείται
µε ευκ�λία.

Για να ε�ασ�αλίσετε µια �µ�ι�-
µ�ρ�η θέρµανση τ�υ �'ήµα-
τ�ς, πρέπει η θερµάστρα να
τ�π�θετηθεί κατά τ� δυνατ�ν
κεντρικά στ� �'ηµα, στην ιµα-
τι�θήκη, σε 'ώρ�υς απ�σκευ-
ών ή κάτι ανάλ�γ� µε επαρκές
ύψ�ς, έτσι ώστε �ι σωλήνες
διαν�µής αέρα να µπ�ρ�ύν
κατά πρ�σέγγιση να τ�π�θε-
τ�ύνται στ� ίδι� µήκ�ς.

Για τ� σκ�π� αυτ�ν κ�+ετε µια
�πή µεγέθ�υς 480 x 480 'λστ.
τ�υλά'ιστ�ν ή α�αιρείτε τις
π�ρτες των επίπλων.

Πρ�σ�	ή: Για να ελα'ιστ�π�ιή-
σ�υµε τ�ν κίνδυν� για τ�υς
επι+άτες σε περίπτωση, ατυ'ή-
µατ�ς να µη λυθεί η θερµά-
στρα, µπ�ρεί τ� επάνω καπάκι
της εντ�ι'ισµένης ντ�υλάπας
(εικ�να C: 30) να +ιδωθεί στα-
θερά στ� ίδι� επίπεδ� µε τη
θερµάστρα στα άλλα έπιπλα. Ή
κάθετα πρ�ς την κατεύθυνση
π�ρείας (ειδικά σε κατασκευές
στ� πίσω µέρ�ς) πρέπει να
τ�π�θετηθεί ένα σταθερ� κ�ν-
σ�λα – έπιπλ� µπρ�στά (δίπλα)
στην θερµάστρα (εικ�να C: 31).
Για αυτ� εδώ µπ�ρεί να τ�π�-
θετηθεί ένας σταθερ�ς πή'ης
(τ� ελά'ιστ� 30 ' 50 'ιλι�στά)
ή µια πλάκα σε ένα ύψ�ς 200
'ιλι�στών απ� τ� δάπεδ� για
σπρώ�ιµ� µέσα σε ένα σταθε-
ρ� κ�νσ�λα-έπιπλ�.

Πρ�σ�	ή: ∆εν επιτρέπεται να
+ρίσκ�νται κάτω απ� την
συσκευή υλικά, τα �π�ία είναι
ευαίσθητα στη θερµ�τητα
(κανένα καλώδι�, καµιά µ�κέ-
τα), δι�τι στ� δάπεδ� πλησί�ν
της θερµάστρας µπ�ρ�ύν να
εµ�ανισθ�ύν υψηλές θερµ�-
κρασίες! 

Για να µην υπ�στ�ύν �ηµιές
ηλεκτρικά µέρη στ� εσωτερικ�
της συσκευής, δεν επιτρέπετε
να στερεώσετε κανένα αγωγ�
ηλεκρικ�ύ ρεύµατ�ς ή νερ�ύ
στην µ�νωση της συσκευής.

Στην πλευρά τ�υ αντίσκην�υ
πρ�θάλαµ�υ εν�ς �'ήµατ�ς,
ειδικά στην περίπτωση των
αυτ�κινητ�τρ�'�σπιτων,
δεν πρέπει να γίνεται 'ρήση
της καπν�δ�'�υ τ�ί'�υ και
πρέπει να τ�π�θετείται µια
καπν�δ�'�ς �ρ��ής.

Τrumatic
C 3402, C 6002
Θερµάστρα υγραερί-
�υ µε ενσωµατωµέ-
ν� µπ�ιλερ (Ειδικ�ς
τύπ�ς µε πρ�σθετη
ηλεκτρική θέρµανση
230 V, 450 W για 
�εστ� νερ�) 

�δηγίες τ�π�θέτησης

Η τ�π�θέτηση και η επισκευή
της συσκευής επιτρέπεται
να γίν�νται µ�ν� απ� έναν ειδι-
κ� τε	νικ�. Πριν απ� την έναρ-
�η των εργασιών µελετήστε
πρ�σεκτικά τις �δηγίες τ�π�-
θέτησης!

Σκ�π�ς 'ρήσης

Αυτή η θερµάστρα έ'ει κατα-
σκευαστεί για την τ�π�θέτηση
σε αυτ�κινητ�τρ�'�σπιτα, τρ�-
'�σπιτα και θαλάσσια σκά�η.
Υπάρ'ει η δυνατ�τητα και
άλλων 'ρήσεων µετά απ�
συνενν�ηση µε την εταιρία
Truma.

Άδεια 'ρήσης

∆ήλωση εναρµ�νισης:
Η Trumatic C έ'ει ελεγ'θεί απ�
την Ένωση DVGW και πληρεί
την �δηγία της Ευρωπαϊκής
Κ�ιν�τητας για συσκευές αερί-
�υ (90/396/EWG), καθώς επίσης
και τις άλλες ισ'ύ�υσες �δη-
γίες της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τη-
τας. Για τις 'ώρες της Ε.Ε. έ'ει
εκδ�θεί � κωδικ�ς αναγνώρι-
σης πρ�ϊ�ντ�ς:
C 3402: CE-0085AS0121
C 6002: CE-0085AS0122

Στη θερµάστρα έ'ει απ�νεµη-
θεί άδεια για τ�π�θέτηση σε
'ώρ�υς π�υ 'ρησιµ�π�ι�ύνται
απ� άτ�µα (σε αυτ�κίνητα) και
για 'ρήση κατά τη διαδρ�µή.

∆εν επιτρέπεται η τ�π�θέτηση
στ� εσωτερικ� λεω��ρείων
και σε �'ήµατα π�υ 'ρησιµ�-
π�ι�ύνται για τη µετα��ρά επι-
κινδύνων εµπ�ρευµάτων. Στην
περίπτωση της τ�π�θέτησης σε
�'ήµατα ειδικ�ύ τύπ�υ πρέπει
να λαµ+άν�νται υπ�ψη �ι για
τ� σκ�π� αυτ� ισ'ύ�ντες καν�-
νισµ�ί.

Στη Γερµανία, στην περίπτωση
της α�ι�λ�γησης ή τ�υ ελέγ'�υ
τ�υ �'ήµατ�ς σύµ�ωνα µε τις
πρ�διαγρα�ές § § 19, 20, 21
StVZO πρέπει να γίνεται µα�ί
και έλεγ'�ς της τ�π�θέτησης.
Σε περίπτωση µεταγενέστερης
τ�π�θέτησης �ι ενέργειες πρέ-
πει να γίν�νται σύµ�ωνα µε
την πρ�διαγρα�ή § 19 StVZO.

Γενική άδεια είδ�υς κατασκευ-
ής της �µ�σπ�νδιακής Υπηρε-
σίας �δικής Κυκλ�O�ρίας:
C 3402: S 300
C 6002: S 301

Καν�νισµ�ί

Κάθε τρ�π�π�ίηση στη
συσκευή (συµπεριλαµ+αν�µε-
νων τ�υ αγωγ�ύ των καυσαε-
ρίων και της καπν�δ�'�υ) ή η
'ρήση ανταλλακτικών και πρ�-
σθετων ε�αρτηµάτων σηµαντι-
κών λειτ�υργιών, τα �π�ία δεν
είναι αυθεντικά ε�αρτήµατα
της εταιρίας Truma, καθώς επί-
σης και η µη τήρηση των �δη-
γιών εγκατάστασης και 'ρήσης,
έ'ει ως απ�τέλεσµα την έκπτω-
ση της εγγύησης, καθώς και
τ�ν απ�κλεισµ� απ� απαιτήσεις
ευθύνης. Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να
ισ'ύει η άδεια 'ρήσης της
συσκευής και ως συνέπεια
αυτ�ύ, σε �ρισµένες 'ώρες, και
η άδεια 'ρήσης τ�υ �'ήµατ�ς.

H πίεση λειτ�υργίας της τρ�O�-
δ�σίας αερί�υ, 30 mbar (ή
28 mbar Q�υτάνι�/37 mbar πρ�-
πάνι�) ή 50 mbar πρέπει να
είναι ίδια µε την πίεση λειτ�υρ-
γίας της συσκευής.

Τ� έτ�ς θέσης σε λειτ�υργία
για πρώτη O�ρά θα πρέπει να
σηµειώνεται στην πινακίδα τ�υ
εργ�στασί�υ.

Κατά την τ�π�θέτηση της
συσκευής πρέπει να λαµQάν�-
νται υπ�ψη �ι τε	νικ�ί και δι�ι-
κητικ�ί καν�νισµ�ί της 	ώρας,
στην �π�ία εκδίδεται για πρώτη
O�ρά η άδεια κυκλ�O�ρίας τ�υ
�	ήµατ�ς.

Στη Γερµανία για παράδειγµα
πρέπει �ι συσκευές αερί�υ, η
τ�π�θέτηση των �ιαλών, η
εγκατάσταση των σωληνώσεων,
καθώς επίσης η επιθεώρηση και
� έλεγ'�ς στεγαν�τητας να
ανταπ�κρίν�νται στ�υς καν�νι-
σµ�ύς τ�υ Φύλλ�υ Εργασίας
DVGW G 607 για εγκαταστάσεις
υγραερί�υ σε �'ήµατα.

Σε �'ήµατα επαγγελµατικής
'ρήσης πρέπει να τηρ�ύνται �ι
αντίστ�ι'ες διατά�εις απ��υ-
γής ατυ'ηµάτων των επαγγελ-
µατικών συνεταιρισµών 
(BGV D 34).

Περισσ�τερες πληρ���ρίες
σ'ετικά µε τις διατά�εις στις
αντίστ�ι'ες 'ώρες πρ��ρισµ�ύ
µπ�ρ�ύν να �ητηθ�ύν απ� τις
αντιπρ�σωπίες της εταιρείας
µας στ� ε�ωτερικ� (+λ. �δηγίες
'ρήσης).

0ι αγωγ�ί των καυσαερίων και
�ι καπν�δ�'�ι πρέπει να τ�π�-
θετ�ύνται κατά τέτ�ι� τρ�π�,
ώστε να απ�κλείεται η είσ�δ�ς
των καυσαερίων στ� εσωτερικ�
τ�υ �'ήµατ�ς. ∆εν επιτρέπεται
να επηρεά�εται η λειτ�υργία
εκείνων των µερών τ�υ �'ήµα-

τ�ς, τα �π�ία είναι σηµαντικά
για τη λειτ�υργία αυτ�ύ. Τ�
στ�µι� τ�υ σωλήνα των καυσα-
ερίων πρέπει να είναι στραµµέ-
ν� πρ�ς µια πλευρά ή πρ�ς τα
επάνω.

∆ιαν�µή τ�υ �εστ�ύ αέρα:
0ι �πές αναρρ��ησης τ�υ
αέρα θέρµανσης πρέπει να
είναι διατεταγµένες κατά τέτ�ι-
�ν τρ�π�, ώστε υπ� καν�νικές
συνθήκες λειτ�υργίας να απ�-
κλείεται η αναρρ��ηση των
καυσαερίων τ�υ κινητήρα τ�υ
�'ήµατ�ς και της συσκευής
θέρµανσης. Με λήψη κατα-
σκευαστικών µέτρων πρέπει να
παρέ'εται η εγγύηση, �τι �
αέρας θέρµανσης, � �π�ί�ς
πρ�σάγεται στ� εσωτερικ� τ�υ
�'ήµατ�ς, δεν είναι δυνατ� να
ρυπανθεί (π.'. µε ατµ�ύς λαδι-
�ύ). Αυτ� πραγµατ�π�ιείται
π.'.: Στις θερµάστρες αέρα µε
τρ�π� λειτ�υργίας περι�ερεια-
κ�ύ αέρα, τ�σ� µε την τ�π�θέ-
τηση σε εσωτερικ�ύς 'ώρ�υς
�σ� και µε την ε�ωτερική τ�π�-
θέτηση. (Στις θερµάστρες αέρα
µε τρ�π� λειτ�υργίας µε καθα-
ρ� αέρα δεν επιτρέπεται �
καθαρ�ς αέρας να αναρρ��ά-
ται απ� τ� 'ώρ� τ�υ κινητήρα ή
απ� τ� 'ώρ� κ�ντά στην ε�ά-
τµιση ή την �πή ε��δ�υ των
καυσαερίων της θερµάστρας).

0δηγίες τ�π�θέτησης
για θαλάσσια σκά�η
Η τ�π�θέτηση σε σκά�η πρέπει
να εκτελεστεί σύµ�ωνα µ τ�
EN ISO 10239 (”εγκαταστάσεις
υγραερί�υ, µικρά σκά�η) ή
σύµ�ωνα µε τις τε'νικές και
δι�ικητικές διατά�εις της
'ώρας, στην �π�ία έ'ει δ�θεί
για πρώτη ��ρά η άδεια κυκλ�-
��ρίας τ�υ σκά��υς.

Στη Γερµανία πρέπει να τηρ�ύ-
νται για σπ�ρ σκά�η �ι ψΤε'νι-
κ�ί καν�νισµ�ί“ τ�υ �ύλλ�υ
εργασίας DVGW και για τα
π�ταµ�πλ�ια �ι «0δηγίες για
κατασκευή, ε��λισµ�, έλεγ'�
και λειτ�υργία εγκαταστάσεων
υγραερί�υ για �ικιακή 'ρήση σε
π�ταµ�πλ�ια εσωτερικής ναυτι-
λίας» (BGR 146). Σύµ�ωνα µε
αυτές η εγκατάσταση υγραερί-
�υ επιτρέπεται να τ�π�θετηθεί
µ�ν� απ� ειδικ�ύς τε'νικ�ύς
αναγνωρισµέν�υς απ� τ�ν
επαγγελµατικ� συνεταιρισµ�
εσωτερικής ναυτιλίας και να
ελέγ'εται απ� εµπειρ�γνώµ�-
νες αυτ�ύ τ�υ επαγγελµατικ�ύ
συνεταιρισµ�ύ. Σε άλλες 'ώρες
θα πρέπει να πληρ�ύνται �ι
εκάστ�τε ισ'ύ�υσες διατά�εις.

Περισσ�τερες πληρ���ρίες
σ'ετικά µε τις διατά�εις στις
αντίστ�ι'ες 'ώρες πρ��ρισµ�ύ
µπ�ρ�ύν να �ητηθ�ύν απ� τις
αντιπρ�σωπίες της εταιρείας
µας στ� ε�ωτερικ� (+λ. �δηγίες
'ρήσης).
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Για αυτ�κινητ�τρ�'�σπιτα µε
υπερκατασκευή στέγης διατί-
θεται µια ειδική πρ�έκταση
καπν�δ�'�υ καθώς και ένα
ε�άρτηµα διά+ασης πρ�στατευ-
τικής στέγης (+λ. �δηγίες 'ρή-
σης).

0ι καπν�δ�'�ι πρέπει να τ�π�-
θετηθ�ύν µε τέτ�ι� τρ�π�,
ώστε να απ�κλείεται η είσ�δ�ς
των καυσαερίων στ�ν εσωτερι-
κ� 'ώρ�. Γι΄αυτ� τ� λ�γ� κατά
την επιλ�γή της θέσης πρ�σέ�-
τε, ώστε κατευθείαν απ� πάνω
και 30 εκατ�στά πλαγίως να
µην υπάρ'ει κανένα αν�ιγ�µε-
ν� παράθυρ�, �εγγίτης ή
άν�ιγµα αερισµ�ύ. Sταν αυτ�
δεν είναι δυνατ�ν, πρέπει να
υπ�δεικνύεται µε µια πρ�ειδ�-
π�ιητική πινακίδα τ�π�θετηµέ-
νη στην εσωτερική πλευρά τ�υ
παραθύρ�υ (ή τ�υ �εγγίτη),
πως τ� παράθυρ� πρέπει να
παραµείνει κατά τη διάρκεια
της λειτ�υργίας κλειστ�.

2
Αγωγ�ς καυσαερίων
Στην Trumatic C επιτρέπεται να
'ρησιµ�π�είτε µ�ν�ν τ�ν
σωλήνα καυσαερίων της
Truma AA-3 (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
39320-00) ή για τ�π�θέτηση
σε σκά�η τ�ν σωλήνα καυσαε-
ρίων της Truma απ� αν��είδωτ�
'άλυ+α AEM 3 (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
39360-00) και τ�ν σωλήνα πρ�-
σαγωγής αέρα καύσης ZR (αρ.
πρ�ϊ�ντ�ς 39580-00), δι�τι η
συσκευή µ�ν�ν µε τ�υς σωλή-
νες αυτ�ύς έ'ει ελέγ'θεί και
έ'ει δ�θεί η άδεια λειτ�υργίας.

Πρ�σ�	ή: Τα στ�ι'εία σ'ετικά
µε τ� µήκ�ς ανα�έρ�νται στ�
σωλήνα πρ�σαγωγής τ�υ αέρα
καύσης (Θέση 5).

Μακραίνετε τ�υς σωλήνες κατά
τέτ�ι� τρ�π�, ώστε κατά την
τ�π�θέτηση αυτ�ί να πρ�ε�έ-
'�υν απ� την �πή π�υ πρ��ρί-
�εται για την καπν�δ�'�. Για τ�
σκ�π� αυτ�, � σωλήνας των
καυσαερίων (1) πρέπει να κ�+ε-
ται µακρύτερ�ς κατά 10 cm
(στην περίπτωση των +ρα'ύτε-
ρων αγωγών καυσαερίων
µήκ�υς µέ'ρι 70 cm επαρκ�ύν
και 5 cm). Με αυτ�ν τ�ν τρ�π�
απ��εύγεται µια επι+άρυνση
τ�υ σωλήνα των καυσαερίων
απ� έκταση ή ε�ελκυσµ�.

Επιτρεπτά µήκη 
σωλήνα
Εικ�να Α: Στην περίπτωση της
καπν�δ�'�υ τ�ί'�υ µπ�ρεί να
γίνεται τ�π�θέτηση σωλήνων
µε µήκ�ς απ� 50 cm ελά'ιστ�
µέ'ρι 100 cm µέγιστ�, µε ελεύ-
θερη επιλ�γή ανερ'�µεν�ι
πρ�ς τα επάνω ή µε µια µέγι-
στη κλίση 5 cm.

Μήκη σωλήνα απ� 100 cm ελά-
'ιστ� µέ'ρι 150 cm µέγιστ�
πρέπει να τ�π�θετ�ύνται µε
µια γωνία κλίσης τ�υλά'ιστ�ν
45°.

Εικ�να Β: Στην περίπτωση της
καπν�δ�'�υ �ρ��ής να γίνεται
τ�π�θέτηση σωλήνων µε µέγι-
στ� µήκ�ς µέ'ρι 230 cm, µε µια
γωνία κλίσης τ�υλά'ιστ�ν 45°.

3
Σύνδεση τ�υ διπλ�ύ
σωλήνα µε τη 
συσκευή

Εικ�να D: Πιέ�ετε την αρ'ή τ�ν
σωλήνα καυσαερίων (1) έτσι
ώστε να ε�άπτ�νται �ι στρ�-
�ές. Σπρώ'νετε τ�ν σ�ιγκτήρα
(4) επάνω στ�ν σωλήνα καυσα-
ερίων (1) και τ�ν σ�ιγκτήρα (7)
επάνω στ� σωλήνα πρ�σαγω-
γής αέρα καύσης (5). Σπρώ'νε-
τε τ�ν σωλήνα καυσαερίων δια-
µέσ�υ τ�υ στεγαν�π�ιητικ�ύ
δακτυλί�υ (2) στ� στ�µι� (3).
Τ�π�θετείτε τ�ν σ�ιγκτήρα (4)
και +ιδώνετε σταθερά. Σπρώ-
'ντε τ�ν σωλήνα πρ�σαγωγής
αέρα καύσης (5) στ� στ�µι� (6)
και στερεώνετε µε τ�ν σ�ι-
γκτήρα (7).

Πρ�σ�	ή: Μετά απ� κάθε απ�-
συναρµ�λ�γηση πρέπει να
γίνεται τ�π�θέτηση εν�ς και-
ν�ύργι�υ δακτυλί�υ στεγαν�-
π�ίησης.

4
Τ�π�θέτηση της 
καπν�δ�	�υ τ�ί	�υ
Εικ�να E: Τ�π�θετείτε την
καπν�δ�'� τ�ί'�υ σε µια κατά
τ� δυνατ�ν ευθεία επι�άνεια,
η �π�ία είναι δυνατ� να περι-
+άλλεται απ� ρεύµατα αέρα.
Αν�ίγετε µια �πή µε διάµετρ�
83 'λστ. (σε κ�ίλ�υς 'ώρ�υς,
επενδύετε µε �ύλ� την περι�'ή
της �πής της καπν�δ�'�υ.).
Η στεγαν�π�ίηση πρ�ς τ�ν
τ�ί'� επιτυγ'άνεται µε την
ελαστική τσιµ�ύ'α (8), η �π�ία
παραδίδεται µα�ί µε τη
συσκευή. Στην περίπτωση
σαγρέ επι�ανειών κάνετε επά-
λειψη µε ένα πλαστικ� υλικ�
στεγαν�π�ίησης αµα�ώµατ�ς –
µη 'ρησιµ�π�ιείτε σιλικ�νη!

Πριν απ� την εισαγωγή τ�υ
διπλ�ύ σωλήνα των καυσαε-
ρίων µέσα απ� την �πή, σπρώ-
'νετε τ�ν σ�ιγκτήρα (7) επάνω
απ� τ�υς σωλήνες.

Σπρώ'νετε την τσιµ�ύ'α (8)
και τ�ν σ�ιγκτήρα (4) επάνω
στ� εσωτερικ� τµήµα της
καπν�δ�'�υ (9). Μα�εύετε τ�
σωλήνα (1) στην αρ'ή έτσι
ώστε �ι περιελί�εις να είναι
η µια δίπλα στην άλλη, και
σπρώ'νετε επάνω απ� τ�
δακτύλι� στεγαν�π�ίησης (10)
στ� στ�µι� (11) (η γωνία δεί'νει
πρ�ς τα επάνω).

Τ�π�θετείτε τ�ν σ�ιγκτήρα (4)
µε την �πή για τ�ν επάνω πείρ�
(+ίδα πρ�ς τα κάτω) και +ιδώ-
νετε στερεά. Σπρώ'νετε τ�
σωλήνα πρ�σαγωγής τ�υ αέρα
καύσης (5) επάνω στ� �δ�ντω-
τ� στ�µι� (12).

Στερεώνετε µε 6 λαµαριν�+ι-
δες (14) τ� εσωτερικ� µέρ�ς
της καπν�δ�'�υ (9). Τ�π�θετεί-
τε τ� ε�ωτερικ� µέρ�ς της
καπν�δ�'�υ (15) και +ιδώνετε
µε 3 +ίδες (16).

Στερεώνετε τ� σωλήνα πρ�σα-
γωγής τ�υ αέρα καύσης µε τ�
σ�ιγκτήρα (7) στ� στ�µι� (12)
απ� την εσωτερική πλευρά.

Στερεώνετε τ� διπλ� σωλήνα
της καπν�δ�'�υ στ�ν τ�ί'� µε
τ�υλά'ιστ�ν µια δέστρα ZRS
(17).

Πρ�σ�	ή: Μετά απ� κάθε απ�-
συναρµ�λ�γηση πρέπει
να γίνεται τ�π�θέτηση εν�ς
καιν�ύργι�υ δακτυλί�υ στεγα-
ν�π�ίησης!

5
Τ�π�θέτηση της 
καπν�δ�	�υ �ρ�Oής
Εικ�να F: Τ�π�θετείτε την
καπν�δ�'� �ρ��ής σε µια κατά
τ� δυνατ�ν ευθεία επι�άνεια,
η �π�ία είναι δυνατ� να περι-
+άλλεται απ� ρεύµατα αέρα.
Αν�ίγετε µια �πή µε διάµετρ�
83 'λστ. σε µια µέση απ�σταση
τ�υλά'ιστ�ν 65 'λστ. απ� τα
πλευρικά τ�ι'ώµατα (σε κ�ί-
λ�υς 'ώρ�υς, επενδύετε µε
�ύλ� την περι�'ή της �πής της
καπν�δ�'�υ.). Η στεγαν�π�ίη-
ση πρ�ς τ�ν τ�ί'� επιτυγ'άνε-
ται µε την ελαστική τσιµ�ύ'α
(20), η �π�ία παραδίδεται µα�ί
µε τη συσκευή, 'ωρίς επιπρ�-
σθετα µέσα στεγαν�π�ίησης.

Σπρώ'νετε την τσιµ�ύ'α (20)
επάνω στ� ε�άρτηµα της
καπν�δ�'�υ (21). Εισάγετε την
καπν�δ�'� απ� επάνω, µέσα
απ� την �ρ��ή, και σ�ίγγετε
εσωτερικά µε τ�ν κ�'λιωτ�
δακτύλι� (22).

Τ�π�θετείτε την κ�υκ�ύλα της
καπν�δ�'�υ (23) και ασ�αλί�ε-
τε µε 2 +ίδες (24).

Πρ�σ�	ή: �ι �πές των καυσαε-
ρίων (25) πρέπει να είναι σε
θέση εγκάρσια ως πρ�ς την
κατεύθυνση της κίνησης τ�υ
�	ήµατ�ς και η σOραγίδα
«FRONT» (26) πρέπει να Qρί-
σκεται πρ�ς την κατεύθυνση
της κίνησης τ�υ �	ήµατ�ς!

Σπρώ'νετε τ� σ�ιγκτήρα (7)
επάνω στ�ν διπλ� σωλήνα των
καυσαερίων.

Μα�εύετε τ� σωλήνα των καυ-
σαερίων (1) στην αρ'ή έτσι
ώστε �ι περιελί�εις να είναι η
µια δίπλα στην άλλη, και σπρώ-
'νετε επάνω απ� τ� δακτύλι�

στεγαν�π�ίησης (27) στ� στ�-
µι� (28). Τ�π�θετείτε και +ιδώ-
νετε γερά τ� σ�ιγκτήρα (4).
Σπρώ'νετε τ� σωλήνα πρ�σα-
γωγής αέρα καύσης (5) επάνω
στ� στ�µι� (29) και ασ�αλί�ετε
µε τ�ν σ�ιγκτήρα (7).

Στερεώνετε τ� διπλ� σωλήνα
της καπν�δ�'�υ στ�ν τ�ί'� µε
τ�υλά'ιστ�ν 3 δέστρες ZRS
(17).

Πρ�σ�	ή: Μετά απ� κάθε απ�-
συναρµ�λ�γηση πρέπει να
γίνεται τ�π�θέτηση εν�ς και-
ν�ύργι�υ δακτυλί�υ στεγαν�-
π�ίησης.

6
Στερέωση της 
συσκευής
Φέρνετε τη συσκευή στη
θέση τ�π�θέτησης και +ιδώνε-
τε �πωσδήπ�τε µε τις 3 πρ�µη-
θευ�µενες +ίδες στερέωσης 
B 5,5 x 25 επάνω σε κατάλληλ�
υπ�στρωµα (πλάκα πεπιεσµέ-
ν�υ �ύλ�υ, επε�εργασµένα
�ύλινα πη'άκια ή µεταλλικ�
δάπεδ�).

7
∆ιαν�µή �εστ�ύ 
αέρα και επαναO�ρά
περιOερειακ�ύ αέρα

∆ιαν�µή �εστ�ύ
αέρα
Τ� σύστηµα �εστ�ύ αέρα
συγκρ�τείται �ε'ωριστά για
κάθε τύπ� �'ήµατ�ς. Για τ�
σκ�π� αυτ� υπάρ'ει διαθέσιµη
µια πλ�ύσια γκάµα πρ�σθέτων
ε�αρτηµάτων (+λ. ενηµερωτικ�
�υλλάδι�). Σ'έδια µε τις ιδανι-
κές πρ�τάσετις τ�π�θέτησης
για συγκρ�τήµατα �εστ�ύ αέρα
σε �λ�υς τ�υς συνηθισµέν�υς
τύπ�υς τρ�'�σπιτων και αυτ�-
κινητ�τρ�'�σπιτων µπ�ρ�ύν να
παραγγελθ�ύν 'ωρίς επι+άρυν-
ση απ� την εταιρία Truma.

Στη συσκευή C 6002 πρέπει να
συνδέεται και στις 4 ε?�δ�υς
�εστ�ύ αέρα � σωλήνας άR δια-
µέτρ�υ 65 	λστ. (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς
40230-00).

Στην Trumatic C 3402 µπ�ρ�ύν
να 'ρησιµ�π�ιηθ�ύν �λες �ι
τέσσερις έ��δ�ι θερµ�ύ αέρα ή
µ�ν�ν �ι τρεις. Η µη κατειληµ-
µένη έ��δ�ς θερµ�ύ αέρα κλεί-
νει µε ένα καπάκι �ραγής VD
(αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 40352-00).

Υπ�δει?η: Sταν γίνεται 'ρήση
τ�υ σωλήνα VR διαµέτρ�υ 
72 'λστ. µέ'ρι την εκάστ�τε
πρώτη έ��δ� αέρα ελαττώνεται
� θ�ρυ+�ς τ�υ αέρα. Για τη
σύνδεση αυτ�ύ τ�υ σωλήνα
πρέπει να α�αιρείται � δακτύ-
λι�ς µείωσης διαµέτρ�υ απ� τ�
στ�µι� της ε��δ�υ τ�υ αέρα.
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Επανα��ρά περι�ε-
ρειακ�ύ αέρα

0 αέρας τ�υ 'ώρ�υ αναρρ��ά-
τε  πάλι απ� τη συσκευή άµεσα
µέσω εν�ς περίπ�υ 150 κ. εκ.
µεγάλ�υ αν�ίγµατ�ς απ� τ�
'ώρ� κατ�ικίας στ�ν 'ώρ�
εγκατάστασης ή µέσω περισσ�-
τερων µικρ�τερων αν�ιγµάτων
µε την ίδια συν�λική επι�άνεια.

8
Σύνδεση αερί�υ
0 αγωγ�ς πρ�σαγωγής αερί�υ
διαµέτρ�υ 8 'λστ. συνδέεται
στ� ρακ�ρ σύνδεσης µέσω
εν�ς συνδέσµ�υ δακτυλί�υ µε
ελικ�τ�µή. Κρατάτε κ�ντρα
πρ�σεκτικά µε ένα κλειδί τ�
ρακ�ρ σύνδεσης �ταν τ� σ�ίγ-
γετε!

Πρ�σ�	ή: Τ� ρακ�ρ σύνδεσης
αερί�υ στη συσκευή δεν επι-
τρέπεται να +ρα'υνθεί ή να
στρα+ώσει.

Πριν απ� τη σύνδεση στη
συσκευή +ε+αιώνεστε, �τι �ι
αγωγ�ί τ�υ αερί�υ είναι καθα-
ρ�ί απ� ακαθαρσίες, ρινίσµατα,
κ.α.!

Η τ�π�θέτηση των σωλήνων
πρέπει να επιλέγετε κατά
τέτ�ι� τρ�π�, ώστε η συσκευή
να µπ�ρεί να α�αιρεθεί και
πάλι για εργασίες συντήρησης.

0 αριθµ�ς των σηµείων δια'ω-
ρισµ�ύ στ�ν αγωγ� πρ�σαγω-
γής αερί�υ στ�υς 'ώρ�υς π�υ
'ρησιµ�π�ι�ύνται απ� άτ�µα
πρέπει να περι�ρί�εται στ�ν
απ� τε'νική άπ�“η απ�λύτως
απαραίτητ� αριθµ�. Η συσκευή
αερί�υ πρέπει να πληρεί τ�υς
τε'νικ�ύς και δι�ικητικ�ύς
καν�νισµ�ύς στην εκάστ�τε
'ώρα πρ��ρισµ�ύ.
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Σύνδεση νερ�ύ
Για την λειτ�υργία τ�υ θερµ�σί-
�ωνα µπ�ρ�ύν να 'ρησιµ�π�ιη-
θ�ύν �λες �ι αντλίες πίεσης ή
υπ�+ρύ'ιες αντλίες µέ'ρι 2,8
bar. Επίσης και �λες �ι µπατα-
ρίες µεί�ης µε ή 'ωρίς ηλεκτρι-
κ� διακ�πτη.

Εικ�να H: Σε περίπτωση 'ρησι-
µ�π�ίησης +υθι��µενων
αντλιών πρέπει να συναρµ�λ�-
γηθεί µια ανασταλτική +αλ+ίδα
(33 - δεν περιέ'εται στα πρ�µη-
θευ�µενα ε�αρτήµατα) µετα�ύ
αντλίας και της πρώτης διακλά-
δωσης (Τ� +έλ�ς δεί'νει στη
��ρά ρ�ής).

Εικ�να J: Σε περίπτωση 'ρήσης
αντλιών πίεσης µε µεγάλη
υστέρηση �εύ�ης µπ�ρεί τ�
�εστ� νερ� να επιστρέψει πίσω
µέσω τ�υ κρ�υν�ύ κρύ�υ
νερ�ύ. Για την εµπ�διση της
ρ�ής πρ�ς τα πίσω συνιστ�ύµε
να συναρµ�λ�γήσετε µετα�ύ
της ε��δ�υ πρ�ς τ�ν κρ�υν�

�εστ�ύ νερ�ύ και της +αλ+ίδας
εκκένωσης µια ανασταλτική
+αλ+ίδα (34 - δεν περιέ'εται
στα πρ�µηθευ�µενα ε�αρτήµα-
τα).

Για την σύνδεση στ�ν θερµ�σί-
�ωνα και στην ηλεκτρική +αλ-
+ίδα ασ�άλειας και εκκένωσης
πρέπει να 'ρησιµ�π�ιηθ�ύν
σπιράλ ανθεκτικά στην πίεση
και στ� �εστ� νερ� (π.'. σπιράλ
SBH της Truma για θερµ�σί�ω-
νες, κατάλληλ� για τρ��ιµα και
ανθεκτικ� στην πίεση µέ'ρι
3,5 bar) µε µια εσωτερική διά-
µετρ� 10 'ιλ.

Για την µ�νιµη τ�π�θέτηση
σωλήνων (π.'. σύστηµα John
Guest) η εταιρεία Truma πρ�-
σ�έρει σαν ειδικά ε�αρτήµατα
τις συνδέσεις νερ�ύ (42), τη
+αλ+ίδα ασ�αλείας/ εκκένωσης
(36) και την ανασταλτική +αλ+ί-
δα (33 + 34) µε ίσι� κ�µµάτι
σύνδεσης µε διάµετρ� 10 'ιλ.

Κατά την σύνδεση σε ένα
κεντρικ� δίκτυ� υδρ�δ�τησης 
(σύνδεση στην ύπαιθρ� ή στην
π�λη) ή �ταν υπάρ'�υν δυνα-
τές αντλίες πρέπει να τ�π�θε-
τηθεί ένας µειωτής-πίεσης, �
�π�ί�ς θα εµπ�δί�ει να δηµι-
�υργ�ύνται στ�ν θερµ�σί�ωνα
πιέσεις υψηλ�τερες των 2,8
bar.

Πρ�σ�	ή: Η τ�π�θέτηση των
εύκαµπτων σωλήνων νερ�ύ
πρέπει να γίνεται µε �σ� τ�
δυνατ�ν µικρ�τερ� µήκ�ς και
'ωρίς τσακίσµατα. Sλες �ι συν-
δέσεις εύκαµπτων σωλήνων
πρέπει να είναι ασ�αλισµένες
µε δέστρες εύκαµπτων σωλή-
νων (επίσης και αυτή τ�υ
ψυ'ρ�ύ νερ�ύ)! Ε�αιτίας της
θέρµανσης τ�υ νερ�ύ και της
ε� αυτής πρ�καλ�ύµενης δια-
στ�λής µπ�ρεί να δηµι�υργη-
θ�ύν πιέσεις ως και 3,5 bar
µέ'ρι να ενεργ�π�ιηθεί η
ασ�άλεια υπερπίεσης στη +αλ-
+ίδα ασ�αλείας/απ�στράγγισης
(αυτ� τ� ενδε'�µεν� υπάρ'ει
ακ�µη και στην περίπτωση των
αντλιών +ύθισης).

Για τη στερέωση των εύκα-
µπτων σωλήνων στ�ν τ�ί'� ή
στ� δάπεδ� συνιστ�ύµε τ�υς
συνδετήρες εύκαµπτων σωλή-
νων (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 40710-00),
�ι �π�ί�ι παρέ'�υν τη δυνατ�-
τητα της ασ�αλ�ύς απ� παγετ�
τ�π�θέτησης εύκαµπτων σωλή-
νων νερ�ύ στ�υς σωλήνες δια-
ν�µής �εστ�ύ αέρα της θερµά-
στρας.

Πρ�σ�	ή: Για την ε�ασ�άλιση
της πλήρ�υς εκκένωσης τ�υ
νερ�ύ καθώς και για την διαρκή
στεγαν�τητα των εύκαµπτων
σωλήνων στη συσκευή πρέπει
να 'ρησιµ�π�ι�ύνται πάντα �ι
εµπεριε'�µενες +ιδωτές συν-
δέσεις!

Η γωνιακή σύνδεση (µε +αλ+ίδα
αερισµ�ύ, Εικ�να  K) συνδέεται

στην επάνω σύνδεση �εστ�ύ
νερ�ύ και η ευθεία σύνδεση
συνδέεται στην κάτω σύνδεση
κρύ�υ νερ�ύ.

Τ�π�θετείτε τ� σύν�λ� των
σωληνώσεων τ�υ νερ�ύ πτωτικά
σε σ	έση µε την QαλQίδα ασOά-
λειας/εκκένωσης. Σε περίπτωση
�ηµιών απ� παγωνιά δεν ισ	ύει
καµιά απαίτηση εγγύησης! 

Τ�π�θέτηση της 
ηλεκτρικής +αλ+ίδας
ασ�αλείας/ 
απ�στράγγισης

Η ηλεκτρική +αλ+ίδα ασ�άλει-
ας/εκκένωσης πρέπει να τ�π�-
θετηθεί π�λύ κ�ντά στη
συσκευή σε 'ώρ�, π�υ θερµέ-
νεται και σε µια θέση µε καλή
πρ�σ+αση για τ�ν 'ρήστη.

Πρ�σ�	ή: Κατά την επιλ�γή της
θέσης πρ�σέ'ετε, έτσι ώστε η
+αλ+ίδα ασ�άλειας/εκκένωσης
να µην τ�π�θετηθεί κ�ντά σε
�ένες πηγές θερµ�τητας (π.'.
συσκευές δικτύ�υ)!

Εικ�να G: Αν�ίγετε τρύπα δια-
µέτρ�υ 18 'ιλ. στ� δάπεδ� τ�υ
�'ήµατ�ς. Τ�π�θετείτε τ� σπι-
ράλ εκκένωσης στ� στ�µι�
εκκένωσης και διαπερνάτε και
τα δύ� µέσω τ�υ δαπέδ�υ. Στε-
ρεώνετε την +αλ+ίδα µε δύ�
+ίδες. ∆ιευθετείτε την έ��δ�
των νερών πρ�ς πρ�ς τα έ�ω
σε µια θέση π�υ πρ�στατεύεται
απ� «πιτσιλίσµατα», (εάν είναι
αναγκαί� τ�π�θετείτε πρ�στα-
τευτικ� «πιτσιλίσµατ�ς»).

Τ�π�θέτηση των
αγωγών τ�υ νερ�ύ
Εικ�να G: Συνδέετε την πρ�σα-
γωγή τ�υ ψυ'ρ�ύ νερ�ύ (35)
στη +αλ+ίδα ασ�αλείας/ απ�-
στράγγισης (36). ∆εν είναι απα-
ραίτητ� να λη�θεί υπ�ψη µια
συγκεκριµένη κατεύθυνση
ρ�ής.

Πρ�σ�	ή: Για να ε�ασ�αλίσσετε
µια άψ�γη λειτ�υργία της +αλ-
+ίδας ασ�άλειας και εκκένω-
σης, πρέπει να τ�π�θετείσετε
τα σπιράλ νερ�ύ 'ωρίς µη'ανι-
κή τάση (µε περιθώρι�)!

Βιδώνετε την ευθεία σύνδεση
στ�ν σωλήνα σύνδεσης
κρύ�υ νερ�ύ (κάτω σωλήνας)
και την γωνιακή σύνδεση
µε ενσωµατωµένη +αλ+ίδα ε�α-
ερισµ�ύ στ�ν σωλήνα σύνδε-
σης �εστ�ύ νερ�ύ
(επάνω σωλήνας).

Εικ�να K: Σπρώ'νετε στη θέση
τ�υς τ� πα�ιµάδι (37), την
ρ�δέλα σύσ�ι�ης (38) και τ�ν
δακτύλι� στεγαν�π�ίησης (39).
Ενώνετε την σύνδεση µε +ίδω-
µα και τ�ν σωλήνα σύνδεσης
και +ιδώνετε σταθερά µε τ�
πα�ιµάδι (37).

Εικ�να H + J: Συνδέετε τ� σπι-
ράλ (40) για την είσ�δ� τ�υ
κρύ�υ νερ�ύ µετα�ύ της +αλ+ί-
δας ασ�άλειας/ εκκένωσης (36)
και την είσ�δ� στ�ν θερµ�σί-
�ωνα.

Τ�π�θετείτε τ�ν αγωγ� θερµ�ύ
νερ�ύ (41) απ� την γωνιακή
σύνδεση µε ενσωµατωµένη
+αλ+ίδα ε�αερισµ�ύ (42) πρ�ς
τα σηµεία κατανάλωσης �εστ�ύ
νερ�ύ.

Εικ�να K: Σπρώ'νετε τ�ν ε�ω-
τερικ� εύκαµπτ� σωλήνα αερι-
σµ�ύ · 11 'λστ. (43) επάνω στ�
λαιµ� εύκαµπτ�υ σωλήνα της
+αλ+ίδας αερισµ�ύ (44) και δια-
στρώνετε 'ωρίς τσαλακώµατα
πρ�ς τα έ�ω. Εδώ η ακτίνα στ�
τ��� δεν πρέπει να είναι µικρ�-
τερη απ� 40 'λστ.

Κ�+ετε τ� σπιράλ ε�αερισµ�ύ
περίπ�υ 20 'ιλ. κάτω απ� τ�
δάπεδ� τ�υ �'ήµατ�ς 45° λ��ά
στην π�ρεία �δήγησης.
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Τ�π�θέτηση τ�υ
	ειριστηρί�υ
Πρ�σ�	ή: Σε περίπτωση 'ρήσης
'ειριστηρίων ειδικών για τ�
�'ηµα ή για τ�ν κατασκευαστή,
πρέπει η ηλεκτρική σύνδεση να
πραγµατ�π�ιηθεί σύµ�ωνα µε
την περιγρα�ή συνδέσεων της
Truma. Κάθε µετα+�λή των
αντίστ�ι'ων ε�αρτηµάτων της
Truma �δηγεί στην παύση της
εγγύησης καθώς και στ�ν απ�-
κλεισµ� απ� α�ιώσεις ευθύνης.
0 κατασκευαστής είναι υπεύ-
θυν�ς για τις �δηγίες 'ρήσης
για τ� 'ρήστη καθώς επίσης και
για την εκτύπωση των 'ειριστη-
ρίων!

Κατά την επιλ�γή της θέσης
πρ�σέ'ετε ώστε η εµπρ�σθια
και η πίσω πλευρά τ�υ θερµ�-
στάτη να µην υ�ίσταται άµεση
ακτιν�+�λία θερµ�τητας.

Εάν η τ�π�θέτηση µπ�ρεί να
γίνει µ�ν�ν πίσω απ� κ�υρτίνες
ή ανάλ�γες θέσεις µε διακυ-
µάνσεις θερµ�κρασίας, τ�τε θα
πρέπει να 'ρησιµ�π�ιηθεί ένας
αισθητήρας απ�στασης για την
θερµ�κρασία τ�υ 'ώρ�υ (+λέπε
�δηγίες 'ρήσης).

Μήκ�ς τ�υ καλωδί�υ σύνδεσης
3µ.

Εάν είναι αναγκαί�, έ'ετε στη
διάθεσή σας µια επέκταση
καλωδί�υ µε µήκ�ς 5 µ. (η
�π�ία σε συνδιασµ� µπ�ρεί να
επεκταθεί στα 8 µ.) και πλαίσι�
για εντ�ι'ισµένη τ�π�θέτηση
τ�υ θερµ�στάτη και τ�υ διακ�-
πτη-ρ�λ�ϊ (+λέπε �δηγίες 'ρή-
σης).

Αν�ίγετε τρύπα διαµέτρ�υ
15 'ιλ. γαι την διά+αση τ�υ
καλωδί�υ και διαπερνάτε τ�
καλώδι�. Τ�π�θετείτε στ�ν θερ-
µ�στάτη.
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Α�αιρείτε τ�ν περιστρ��ικ�
διακ�πτη. Στερεώνετε τ� 'ειρι-
στήρι� µε τις δύ� +ίδες και
τ�π�θετείτε και πάλι τ�ν περι-
στρ��ικ� διακ�πτη.

Τ�π�θετείτε τ� καλώδι� τ�υ
'ειριστηρί�υ πρ�ς τη συσκευή.
~ε+ιδώνετε τ� καπάκι της ηλε-
κτρ�νικής µ�νάδας ελέγ'�υ.
Τ�π�θετείτε τ� �ις τ�υ καλωδί-
�υ τ�υ 'ειριστηρί�υ και +ιδώ-
νετε και πάλι στη θέση τ�υ τ�
καπάκι.

11
Σύνδεση της 
παρ�	ής ηλεκτρικ�ύ
ρεύµατ�ς 12 V
Η διάτα�η των ηλεκτρικών
κυκλωµάτων, των συσκευών
ελέγ'�υ και ρύθµισης για
συσκευές θέρµανσης στ�
�'ηµα πρέπει να γίνεται
κατά τέτ�ι� τρ�π�, ώστε να
µην υπάρ'ει δυνατ�τητα παρε-
µπ�δισης της απρ�σκ�πτης λει-
τ�υργίας τ�υς υπ� καν�νικές
συνθήκες λειτ�υργίας. Τ�
σηµεί� διά+ασης �λων των
αγωγών, �ι �π�ί�ι �δηγ�ύν
πρ�ς τα έ�ω, πρέπει να είναι
στεγαν� στ� εκτινασσ�µεν�
νερ�.

Πριν απ� την έναρ?η της εργα-
σίας σε ηλεκτρικά µέρη
η συσκευή θα πρέπει να απ�-
συνδέεται απ� την παρ�	ή ηλε-
κτρικ�ύ ρεύµατ�ς. ∆εν αρκεί η
διακ�πή της παρ�	ής στ� 	ειρι-
στήρι�!

Η σύνδεση της συσκευής στ�
δίκτυ� τ�υ �'ήµατ�ς πρέπει
να διακ�πτεται για εργασίες
ηλεκτρ�κ�λλησης στ� αµά�ω-
µα.

Πρ�σ�	ή: Σε περίπτωση αντί-
στρ�Oης σύνδεσης των π�λων
των συνδέσεων υπάρ	ει κίνδυ-
ν�ς να κα�ύν τα καλώδια.
Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να ισ	ύει
κάθε δικαίωµα απαίτησης
εγγύησης ή ευθύνης.

Τ� κ�κκιν� καλώδι� είναι θετι-
κ�, τ� µπλε αρνητικ�!

Συνδέετε τη συσκευή στ�
ασ�αλισµέν� δίκτυ� τ�υ �'ή-
µατ�ς (κεντρικ� ηλεκτρικ�
σύστηµα 10 Α) µε ένα καλώδι� 
2 x 1,5 'λστ.2, ή στην περίπτω-
ση µήκ�υς άνω των 6 µ, µε
καλώδι� 2 x 2,5 'λστ.2. 0 αρνη-
τικ�ς αγωγ�ς στην κεντρική
γείωση. Στην περίπτωση της
απευθείας σύνδεσης στην µπα-
ταρία πρέπει να ασ�αλί��νται �
θετικ�ς και � αρνητικ�ς αγω-
γ�ς. 0ι συνδέσεις πρέπει να
γίν�νται Faston, απ�λυτα µ�νω-
µένες (σύστηµα πλακέ �ις
αυτ�κινήτων 6,3 'λστ.).

∆εν επιτρέπεται η σύνδεση επι-
πλέ�ν καταναλώσεων στ�ν
αγωγ� πρ�σαγωγής!

Κατά τη 'ρήση τρ���δ�τικών
πρέπει να δίδεται πρ�σ�'ή στ�
γεγ�ν�ς �τι η συσκευή επιτρέ-
πεται να λειτ�υργείται µ�ν� µε
'αµηλή τάση ασ�αλείας σύµ-
�ωνα µε την πρ�διαγρα�ή ΕΝ
60742!

Υπ�δει�η: Για την σύνδεση
περισσ�τέρων συσκευών των
12 V συνιστ�ύµε την 'ρήση τ�υ
ηλεκτρ�νικά ρυθµι��µεν�υ-
ε�αρτήµατ�ς δικτύ�υ –  Truma NT
(κωδικ�ς πρ�ϊ�ντ�ς 39900-01).
Τ� ε�άρτηµα δικτύ�υ- Truma
(6 Α συνε'ές ρεύµα) είναι επί-
σης κατάλληλ� για τη ��ρτιση
συσσωρευτών µ�λύ+δ�υ (�'ι
για µπαταρίες κ�λλ�ειδ�ύς
πήγµατ�ς!). Άλλες συσκευές
��ρτισης επιτρέπεται να 'ρησι-
µ�π�ι�ύνται µ�ν� µα�ί µε µια
µπαταρία αυτ�κινήτ�υ 12 V για
αντιστάθµιση. Κατά τ�ν υπ�λ�-
γισµ� των αναγκών σε ισ'ύ να
πρ�σέ�ετε τ� ρεύµα εκκίνησης:
0ι διακυµάνσεις στα δύκτυα
µπ�ρεί να έ'�υν δια��ρά. Μια
αν�'ή τάσεως UBr ≤ 1 V είναι
ακ�µη απ�δεκτή.

Υπ�δει?η: Για να πρ�στατέψετε
τη 'ωρητικ�τητα της µπαταρίας
σας συνιστ�ύµε τη 'ρήση ηλια-
κών συλλεκτών. Παρακαλ�ύµε
�ητήστε σ'ετικές πληρ���ρίες
στα ειδικά καταστήµατα.

Ηλεκτρική σύνδεση
της +αλ+ίδας ασ�α-
λείας/απ�στράγγισης
Εικ�να G: Συνδέετε την +αλ+ί-
δα µε τ� κ�κκιν� καλώδι�
συνε'�ύς ρεύµατ�ς (+) στ�
ασ�αλισµέν� δίκτυ� τ�υ �'ή-
µατ�ς (1 Α). Συνδέετε τ� διπ�-
λικ� καλώδι� µε τ� διπλ� �ις
(54) στην µ�νάδα ελέγ'�υ. Τ�
κα�έ καλώδι� (55) είναι για τ�
τηλε'ειριστήρι� της +αλ+ίδας
ασ�άλειας και εκκένωσης
(+λέπε �δηγίες 'ρήσεως –
ε�αρτήµατα).
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Ηλεκτρική 
σύνδεση 230 V 
(Ειδικ�ς τύπ�ς)

Πρ�σ�	ή: Η ηλεκτρική σύνδεση
επιτρέπεται να γίνεται µ�ν�
απ� έναν ειδικ� τε'νικ� (στη
Γερµανία, σύµ�ωνα µε την πρ�-
διαγρα�ή VDE 0100, µέρ�ς
721)! 0ι υπ�δεί�εις π�υ δίδ�-
νται στ� παρ�ν δεν απ�τελ�ύν
πρ�τρ�πή πρ�ς τ�υς αρ'αρί�υς
να πραγµατ�π�ιήσ�υν την ηλε-
κτρική σύνδεση, αλλά 'ρησι-
µεύ�υν ως επιπρ�σθετες πλη-
ρ���ρίες για τ�ν ειδικ� τε'νι-
κ�, � �π�ί�ς θα έ'ει κληθεί απ�
αυτ�ύς!

Η σύνδεση µε τ� δίκτυ� εκτε-
λείται µέσω εν�ς καλωδί�υ 3 x
1,5 τ. 'λστ. (π. '. εύκαµπτ�ς
αγωγ�ς H05VV-F) σε µια πρί�α
διαν�µής (δεν περιέ'εται στα
πρ�µηθευ�µενα ε�αρτήµατα).

Μια σύνδεση µε ρευµατ�λήπτη
δικτύ�υ δεν επιτρέπεται.

Για εργασίες συντήρησης και
επισκευής πρέπει να υπάρ'ει
µια διάτα�η δια'ωρισµ�ύ επιτ�-
πιας κατασκευής για την απ�-
µ�νωση �λων των π�λων απ�
τ� ηλεκτρικ� δίκτυ� µε µια
ελά'ιστη απ�σταση επα�ών 
3 'λστ.

Τ�π�θετείτε τ� κι+ώτι� διαν�-
µής πλησί�ν της συσκευής –
στ� δάπεδ� τ�υ �'ήµατ�ς ή
στ�ν τ�ί'�- (µήκ�ς καλωδί�υ 
90 εκατ�στά).

Τ�π�θετείστε τ�ν θερµ�στάτη
έτσι ώστε να µην εκτίθετε σε
άµεση ακτιν�+�λία θερµ�τητας
απ� την θερµάστρα (µήκ�ς
καλωδι�ύ 2,5 µέτρα). Αν�ίγετε
τρύπα διαµέτρ�υ 8 'ιλ. για την
δια+άση τ�υ καλωδί�υ , διαπερ-
νάτε τ� καλώδι� και στερεώνε-
τε τ�ν θερµ�στάτη µε τις δύ�
+ίδες. Συνδέετε τ� καλώδι�
τ�υ θερµ�στάτη , καλώδι� 230
V και τ� καλώδι� σύνδεσης
θέρµανσης σύµ�ωνα µε την
εικ�να.

1 = καλώδι� τ�υ θερµ�στάτη
2 = επέκταση 3 x 1,5 'λστ.2
3 = καλώδι� σύνδεσης 

θέρµανσης
4 = κα�έ
5 = πράσιν�
6 = µπλε
7 = κίτριν�
8 = άσπρ�
9 = κίτριν�/πράσιν�

Πρ�σ�	ή: Sλα τα καλώδια πρέ-
πει να είναι ασ�αλισµένα µε
δέστρες.

13
Έλεγ	�ς λειτ�υργίας
Μετά απ� την τ�π�θέτηση πρέ-
πει να γίνεται έλεγ'�ς της στε-
γαν�τητας της τρ���δ�σίας
τ�υ αερί�υ µε τη µέθ�δ� πτώ-
σης της πίεσης. Στη συνέ'εια
πρέπει να γίνεται έλεγ'�ς τ�υ
συν�λ�υ των λειτ�υργιών της
συσκευής, και ιδιαίτερα της
απ�στράγγισης τ�υ περιε'�µε-
ν�υ νερ�ύ.
∆εν υOίσταται καµία απαίτηση
παρ�	ών εγγύησης για �ηµίες
απ� παγετ�!

14
Υπ�δεί?εις πρ�ειδ�-
π�ίησης
Η κίτρινη αυτ�κ�λλητη πινακί-
δα µε τις υπ�δεί�εις πρ�ειδ�-
π�ίησης, η �π�ία παραδίδεται

µα�ί µε τη συσκευή, πρέπει να
τ�π�θετείται απ� τ�ν τε'νικ�
εγκατάστασης ή τ�ν κάτ�'�
τ�υ �'ήµατ�ς, σε µια για κάθε
'ρήστη εµ�ανή θέση στ�
�'ηµα (π.'. στην π�ρτα της ιµα-
τι�θήκης)! Αν δεν υπάρ'�υν �ι
πινακίδες, µπ�ρείτε να τις
παραγγείλετε απ� την εταιρία
Truma.

Τε	νικά 
	αρακτηριστικά

Είδ�ς αερί�υ: υγραέρι� (πρ�-
πάνι�/+�υτάνι�)
Πίεση λειτ�υργίας:
30 ή 50 mbar (+λ. πινακίδα
εργ�στασί�υ)
Περιε	�µεν� νερ�ύ:
12 λίτρα
∆ιάρκεια θέρµανσης µέ	ρι
περίπ�υ 70°C: περίπ�υ 
35 λεπτά (µπ�ιλερ)
περίπ�υ 80 λεπτά
(θερµάστρα/µπ�ιλερ)
Πίεση νερ�ύ: µέγιστη 
2,8 bar
�ν�µαστική θερµική απ�δ�ση:
C 3402: 2000/3400 W
C 6002: 2000/4000/6000 W
Κατανάλωση αερί�υ:
C 3402: 170 – 285 γρ./ώρα
C 6002: 170 – 490 γρ./ώρα
Π�σ�τητα αέρα άντλησης:
C 3402: µέγ. 218 κυ+. µ./ώρα
C 6002: µέγ. 240 κυ+. µ./ώρα
Λήψη ρεύµατ�ς στα 12 V
Θερµάστρα + µπ�ιλερ
C 3402: 0,2 – 2,4 A (Ø 0,9 A)
C 6002: 0,2 – 5,6 A (Ø 1,4 A)
Θέρµανση + µπ�ιλερ: 0,4 Α
Ρεύµα ηρεµίας: 0,001 Α
Λήψη ρεύµατ�ς της ηλεκτρικής
QαλQίδας ασOαλείας και εκκέ-
νωσης στα 12 V:
0,035 A
Βάρ�ς:
17,6 κιλά ('ωρίς νερ�)
Σήµα ελέγ	�υ ABG:
C 3402: S 300
C 6002: S 301

∆ήλωση εναρµ�νισης:
Η Trumatic C έ'ει ελεγ'θεί απ�
την ένωση DVGW και πληρεί
την εντ�λή της Ευρωπαϊκής
Κ�ιν�τητας για συσκευές αερί-
�υ (90/396/ΕWG) καθώς επίσης
και τις υπ�λ�ιπες ισ'ύ�υσες
εντ�λές της Ευρωπαϊκής Κ�ι-
ν�τητας. Για τις 'ώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έ'ει εκδ�-
θεί τ� σήµα αναγνώρισης πρ�ϊ-
�ντ�ς CE:
C 3402: CE-0085AS0121
C 6002: CE-0085AS0122 
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�ρ�ι εγγύησης
κατασκευαστή της
εταιρίας Truma

1. Περίπτωση εγγύησης

0 κατασκευαστής παρέ'ει
εγγύηση για ελαττώµατα της
συσκευής, τα �π�ία µπ�ρ�ύν
να απ�δ�θ�ύν σε σ�άλµατα
υλικ�ύ ή κατασκευής. Παράλ-
ληλα ισ'ύ�υν �ι ν�µιµες απαι-
τήσεις εγγύησης κατά τ�υ
πωλητή.

Η α�ίωση εγγύησης δεν ισ'ύει 

- σε ε�αρτήµατα �θ�ράς και
στη �υσι�λ�γική �θ�ρά,

- σε περίπτωση 'ρησιµ�π�ίη-
σης µη γνήσιων ανταλλακτι-
κών στις συσκευές και σε
περίπτωση ακατάλληλων
ρυθµιστών πίεσης αερί�υ,

- σε περίπτωση µη τήρησης
των �δηγιών τ�π�θέτησης
και 'ρήσης της Truma,

- σε περίπτωση ακατάλληλης
µετα'είρισης,

- σε περίπτωση ακατάλληλης
συσκευασίας µετα��ράς, για
την �π�ία δεν ευθύνεται η
Truma.

2. Εκταση της εγγύησης

Η εγγύηση ισ'ύει για ελαττώ-
µατα στ� πνεύµα της εν�τη-
τας, τα �π�ία εµ�ανί��νται
εντ�ς 24 µηνών απ� τη στιγµή
της σύναψης της σύµ+ασης
αγ�ράς µετα�ύ τ�υ πωλητή και
τ�υ καταναλωτή. 0 κατασκευα-
στής θα απ�καταστήσει τα
ελαττώµατα και µε δική τ�υ
επιλ�γή θα επισκευάσει  ή θα
αντικαταστήσει τη συσκευή.
Sταν � κατασκευαστής εκτελεί
εργασίες στ� πλαίσι� της
εγγύησης, τ�τε η πρ�θεσµία
εγγύησης, �σ�ν α��ρά τα επι-
σκευασµένα ή αλλαγµένα
ε�αρτήµατα, δεν αρ'ί�ει απ�
την αρ'ή, αλλά συνε'ί�εται η
παλιά πρ�θεσµία εγγύησης.
Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώ-
σεις, ιδιαίτερα έµµεσες α�ιώ-
σεις απ�κατάστασης �ηµιών
τ�υ πελάτη ή τρίτων πρ�σώ-
πων. Παραµέν�υν αµετά+λητες
�ι διατά�εις τ�υ ν�µ�υ περί
ευθύνης πρ�ϊ�ντων.

Oι δαπάνες της 'ρησιµ�π�ίη-
σης της Τε'νικής Υπηρεσίας
Ε�υπηρέτησης Πελατών της
εταιρίας Truma για την απ�κα-
τάσταση εν�ς ελαττώµατ�ς, τ�
�π�ί� εµπίπτει στην εγγύηση,
και ιδιαίτερα �ι δαπάνες για
µετα��ρά, τα �δ�ιπ�ρικά, �ι
αµ�ι+ές εργασίας και �ι δαπά-
νες υλικ�ύ, +αρύν�υν τ�ν
κατασκευαστή, για τις περι-
πτώσεις π�υ η Τε'νική Υπηρε-

σία Ε�υπηρέτησης Πελατών
'ρησιµ�π�ιείται εντ�ς της Γερ-
µανίας. 0ι επισκέψεις της
Τε'νικής Υπηρεσίας Ε�υπηρέ-
τησης Πελατών στ� ε�ωτερικ�
δεν καλύπτ�νται απ� την
εγγύηση.

Επιπρ�σθετες δαπάνες ε�αι-
τίας δυσ'ερών συνθηκών
α�αίρεσης και τ�π�θέτησης
της συσκευής (π.'.α�αίρεση
απ� τµήµατα επίπλων ή αµα�ώ-
µατ�ς) δεν µπ�ρ�ύν να ανα-
γνωριστ�ύν ως παρ�'ές
εγγύησης.

3. Αναγνώριση της περίπτωσης
εγγύησης

Η διεύθυνση τ�υ κατασκευα-
στή είναι: Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG, Wernher-von-
Braun-Straße 12, 85640
Putzbrunn. Στη Γερµανία, σε
περίπτωση +λα+ών ενηµερώ-
νετε κατά καν�να τ� κεντρικ�
σέρ+ις της Truma. Στ� ε�ωτερι-
κ� είναι διαθέσιµ�ι �ι εκάστ�τε
συνεργάτες συντήρησης (+λ.
κατάλ�γ� διευθύνσεων). 0ι
α�ιώσεις θα πρέπει να περι-
γρά��νται λεπτ�µερώς. Επι-
πλέ�ν πρέπει να υπ�+άλλεται
τ� σωστά συµπληρωµέν�
πιστ�π�ιητικ� εγγύησης ή να
ανα�έρεται � εργ�στασιακ΄ς�
αριθµ�ς της συσκευής καθώς
και η ηµερ�µηνία της αγ�ράς.

Για να µπ�ρεί να ελέγ�ει �
κατασκευαστής εάν υ�ίσταται
πράγµατι η περίπτωση εγγύη-
σης, πρέπει � τελικ�ς πελάτης
µε δική τ�υ ευθύνη να µετα�έ-
ρει ή να απ�στέλλει τη
συσκευή στ�ν κατασκευαστή.
�ηµιών σε θερµαντικά σώµατα
(συστήµατα ανταλλαγής θερ-
µ�τητας) πρέπει να απ�στέλ-
λεται µα�ί και � ρυθµιστ΄ςη πίε-
σης αερί�υ.

Η απ�στ�λή της συσκευής στ�
εργ�στάσι� πρέπει να εκτελε-
στεί ως µετα�ερ�µεν� εµπ�-
ρευµα. Σε περίπτωση π�υ πλη-
ρ�ύνται �ι πρ�ϋπ�θέσεις
εγγύησης � κατασκευαστής
αναλαµ+άνει τα έ��δα µετα��-
ράς της απ�στ�λής και της
επιστρ��ής στ�ν πελάτη. Σε
περίπτωση π�υ δεν υ�ίσταται
περίπτωση εγγύησης, � κατα-
σκευαστής ειδ�π�ιεί τ�ν πελά-
τη και τ�ν ενηµερώνει για τις
δαπάνες επισκευής π�υ δεν
αναλαµ+άνει � κατασκευα-
στής. Στην περίπτωση αυτή τ�ν
πελάτη +αρύν�υν και τα έ��δα
απ�στ�λής.



Mobiler Werkskundendienst

In Deutschland stehen 30 Service-Techniker für Kundendienst, 
Prüfung der Gasanlagen und Reparatur zu Ihrer Verfügung - 
selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit. Die    
Zentrale beordert den nächstgelegenen Truma-Techniker auf 
kürzestem Anfahrtsweg zu Ihnen.

Bitte setzen Sie sich mit der Service-Zentrale in Putzbrunn in 
Verbindung oder benutzen Sie die Kundendienst-Anforderungs-
karte (letzte Umschlagseite).

Telefon (089) 4617-142
Telefax (089) 4617-159
e-mail: info@truma.com
http://www.truma.com

Technische Beratung:
Telefon (089) 4617-141 oder -147

Internationaler Service und Vertrieb

Verkauf und Service für Freizeitfahrzeuge:

Globus Mobil Park, 8942 Wörschach 300, 
Tel. 0043 (0)3682 241 60, Fax 0043 (0)3682 241 06

K. Hofer Ges. m.b.H. & Co KG, Erdbergstraße 34, 1030 Wien, 
Tel. 0043 (0)1 715 11 75, Fax 0043 (0)1 712 50 22

Wohnmobil-Handels-Center-Innsbruck-GmbH, 
Josef-Wilberger-Str. 45, 6020 Innsbruck, 
Tel. 0043 (0)512 20 50 11, Fax 0043 (0)512 205 01 14

Wohnwagen Pusch, Linzer Straße 138, 4810 Gmunden, 
Tel 0043 (0)7612 67 94 50, 0043 (0)7612 676 00

Verkauf und Service für Nutzfahrzeuge:

Geissler GmbH, Neusarling 127, 3373 Kemmelbach/Ybbs, 
Tel. 0043 (0)7412 522 25, Fax 0043 (0)7412 522 25 17

Karl Krammer GmbH, Triester Str. 204, 1232 Wien, 
Tel. 0043 (0)1 667 15 75, Fax 0043 (0)1 667 15 75 15

Wölfel GmbH, Bosch-Dienst, Industriezentrum NÖ-Süd, 
Straße 3, 2355 Wr. Neudorf, 
Tel. 0043 (0)2236 624 31, Fax 0043 (0)2236 62 43 15 19

Dometic Pty Ltd, 6 Treforest Drive, Clayton, Vic. 3168, 
Tel. 0061 (0)3 95 45 56 55, Fax 0061 (0)3 95 45 59 66

Gautzsch Gimeg N.V., Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst, 
Tel. 0032 (0)53 70 66 77, Fax 0032 (0)53 21 61 62

Tachograph Ltd., P. Brovki Str. 15, 220072 Minsk, 
Tel. 00375 (0)17 22 66 82 02, Fax 00375 (0)17 21 00 03 86

Selzam AG, Harzachstrasse 8, 8404 Winterthur, 
Tel. 0041 (0)52 233 25 21, Fax 0041 (0)52 232 97 15

KOV, Karosárna a slévárna, Sokoloská 615, 28101 Velim, 
Tel. 00420 (0)321 76 35 58, Fax 00420 (0)321 76 33 37

A. C. Lemvigh-Müller, Kronprinsessegade 26, 1306 Kopenhagen K., 
Tel. 0045 33 11 05 32, Fax 0045 33 11 95 97

Stimme, S.L., Poligono Industr. Mediterraneo, 
Calle Ildefonso Carrascosa 2, 46560 Massalfassar (Valencia), 
Tel. 0034 961 40 00 58, Fax 0034 961 40 24 62

Parkli HL, Mustjöe 39, 10617 Tallinn,
Tel. 00372 655 00 00, Fax 00372 656 26 30

Euro Accessoires, ZAE Parc de Champagne – B.P. 89, 
07303 Tournon-sur-Rhône Cédex, 
Tel. 0033 (0)4 75 06 92 92, Fax 0033 (0)4 75 06 92 96

Kehä Caravan Tukku Oy, Koskelontie 15, 02920 Espoo, 
Tel. 00358 (0)9 84 94 30 34, Fax 00358 (0)9 84 94 30 30

Truma (UK) Limited, Truma House, Eastern Avenue, 
Burton Upon Trent, Staffordshire, DE13 0BB, 
Tel. 0044 (0)1283 52 82 01, Fax 0044 (0)1283 52 82 02

G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis, 
12241 Egaleo - Athen, 
Tel. 0030 (0)1 346 14 14, Fax 0030 (0)1 342 34 03

Virág Trans Bt., újhegyi út 7, 1108 Budapest, 
Tel. 0036 (0)1 263 14 66, Fax 0036 (0)1 261 32 49

Klimamobil, Stefanovecki zavoj 17a, 10040 Zagreb, 
Tel. 00385 (0)1 291 01 43, Fax 00385 (0)1 295 05 21

Dimatec S.p.A., Via Galileo Galilei, 7, 22070 Guanzate (CO), 
Tel. 0039 031 352 90 61, Fax 0039 031 352 96 89

Afl-Húsbílar ehf., Gránufélagsgata 49, 600 Akureyri, 
Tel. 00354 462 79 50, Fax 00354 461 26 80

Bilaraf Ltd., Audbrekka 20, 200 Kópavogur, 
Tel. 00354 564 04 00, Fax 00354 564 04 04

Carac Industry Co., Ltd., 1-4-2 Heiwadai, Nerimaku, 
Tokyo 179-0083, 
Tel. 0081 (0)3 3931 02 20, Fax 0081 (0)3 3931 07 06

Ets Geiben s.à.r.l., 260, route d’Esch, 4451 Belvaux, 
Tel. 00352 59 15 19, Fax 00352 59 44 55

Autokurtas, Lazdijy str. 20, 3018 Kaunas, 
Tel. 00370 (0)7 39 10 90, 00370 (0)7 39 14 54

Neptus A.S., Bruksveien 17, 1390 Vollen, 
Tel. 0047 66 75 99 50, Fax 0047 66 75 99 51

Gautzsch Gimeg B.V., Strijkviertel 25, 3454 PH De Meern, 
Tel. 0031 (0)30 662 95 22, Fax 0031 (0)30 666 53 97

Leisure Appliances New Zealand Ltd, 58 Kemp Street, Kilbirnie, 
Wellington, Tel. 0064 (0)4 387 42 00, Fax 0064 (0)4 387 42 02

Serada Marine & Leisure Ltd, 8 Greenmount Drive, East Tamaki, 
Auckland, Tel. 0064 (0)9 273 89 09, Fax 0064 (0)9 273 89 10

J.C.L. Andrade, Lda., Apartado 719, Lugar do Padrao, E.N. 327 - 
S. Miguel do Souto, 4524-906 Souto V.F.R., Sta. Maria da Feira, 
Tel. 00351 25 680 10 34, Fax 00351 25 680 14 88

Marcampo - Artigos de Campismo, Lda., 
Av. Almirante Gago Coutinho, 56D, 1700-031 Lissabon, 
Tel. 00351 21 848 67 76, Fax 00351 21 847 06 99

Truma Polska Sp. z o.o., ul. Kuczkowskiego 3/2U, 31-619 Krakau, 
Tel. 0048 (0)12 641 02 41, Fax 0048 (0)12 641 02 41

Comapnija Poliauto, Hawskaja str. 3, ab 3., 113162 Moskau, 
Tel. 007 (0)95 232 00 39, Fax 007 095 958 27 57

Alde International Systems AB, Wrangels Allé 90, 29111 Färlöv, 
Kristianstad, Tel. 0046 (0)44 712 74, Fax 0046 (0)44 718 48

Prebil d.o.o., Opekarska 14, 1000 Ljubljana, 
Tel. 0038 (0)61 542 63 70, Fax 0038 (0)61 542 63 71

Tamex spol. s r.o., Kovácsova c. 359, 85110 Bratislava, 
Tel. 00421 (0)2 44 45 49 20, Fax 00421 (0)2 44 45 49 35

Karyat Karavan Yat San. Tic. Ltd. Sti., 
Kusdili Cad. Efes Ishani Kat: 3, No: 171 Kadiköy, 81310 Istanbul, 
Tel. 0090 (0)216 418 73 96, Fax 0090 (0)216 418 73 97
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