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Оδηγίες χρήσης

Оδηγίες τοποθέτησης

Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

G. Bournas – G. Efthimiou O.E.
P. Ralli 36 & Ag. Annis  Tel. (0210) 346 14 14
12241 Egaleo – Athen  Fax (0210) 342 34 03

Truma Gerätetechnik 

GmbH & Co. KG

Wernher-von-Braun-Straße 12

85640 Putzbrunn

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142

Telefax +49 (0)89 4617-2159

info@truma.com

www.truma.com
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 1 Σύνδεση κρύου νερού
 2 Σύνδεση ζεστού νερού
 3 Σύνδεση αερίου
 4 Έξοδοι θερμού αέρα
 5 Επαναφορά ανακυκλωμένου 

αέρα
 6 Απαγωγή καυσαερίων
 7 Τροφοδοσία αέρα καύσης
 8 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

λειτουργίας
 9 Κάλυμμα για καλώδιο 

σύνδεσης

10 Δοχείο νερού (12 λίτρα)
11  Αναφλεκτήρας
12 Καυστήρας
13 Εναλλάκτης θερμότητας
14 Προστασία υπερθέρμανσης
15 Αισθητήρας θερμοκρασίας
16 Θερμαντικός κύλινδρος 

230 V για ζεστό νερό 
(μόνο Trumatic C EL)

17 Χειριστήρια
18 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

χώρου

 Περιγραφή 

 λειτουργίας

Η Trumatic C είναι μια 
θερμάστρα υγραερίου θερμού 
αέρα με ενσωματωμένο 
θερμοσίφωνα ζεστού νερού 
(12 λίτρα περιεχόμενο). Ο 
καυστήρας λειτουργεί με την 
υποστήριξη ανεμιστήρα, με τον 
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
άψογη λειτουργία επίσης και 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Για τη λειτουργία κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί 
εθνικοί περιορισμοί.

Στη χειμερινή λειτουργία 
(θέρμανση και ζεστό νερό) η 
συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης, 
σύμφωνα με τη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ της 
ρυθμισμένης και της υπάρχουσας 
θερμοκρασίας χώρου. Ο τύπος 
C 6002 λειτουργεί σε τρεις 
βαθμίδες απόδοσης (2000, 4000 
και 6000 W), ο τύπος C 4002 
σε δύο βαθμίδες απόδοσης 
(2000 και 4000 W). Όταν ο 
θερμοσίφωνας είναι γεμάτος 
το νερό ζεσταίνεται αυτόματα 
και αυτό. Η θερμοκρασία νερού 
εξαρτάται από το επιλεγμένο 

είδος λειτουργίας και την 
αποδιδόμενη θερμαντική ισχύ 
(με ή χωρίς ελεγχόμενη 
θερμοκρασία νερού ή με άδεια 
εγκατάσταση νερού).

Η λειτουργία θέρμανσης 

είναι εφικτή χωρίς 

κανένα περιορισμό τόσο με 

γεμάτο όσο και με άδειο το 

θερμοσίφωνα.

Στην θερινή λειτουργία (μόνο 
ζεστό νερό) το ζέσταμα του 
νερού εκτελείται στη χαμηλότερη 
βαθμίδα λειτουργίας του 
καυστήρα. Μόλις επιτευχθεί  
η θερμοκρασία του νερού, ο 
καυστήρας απενεργοποιείται 
αυτόματα και σβήνει η κίτρινη 
λυχνία ελέγχου. 

Οι συσκευές θέρμανσης Trumatic 
C EL έχουν ως προαιρετική 
επιλογή μια πρόσθετη ηλεκτρική 
θέρμανση 230 V (450 W/2 A) για 
ζεστό νερό.

 Σημαντικές οδηγίες 

 χειρισμού

1. Σε περίπτωση που η 
καπνοδόχος έχει τοποθετηθεί 
κοντά ή απευθείας κάτω από ένα 
ανοιγόμενο παράθυρο, πρέπει η 
συσκευή να είναι εφοδιασμένη με 
μια αυτόματη διάταξη διακοπής 
λειτουργίας, για να αποτραπεί η 
λειτουργία με ανοικτό παράθυρο.

2. Ο διπλός σωλήνας 
καυσαερίων πρέπει να ελέγχεται 
τακτικά, ιδιαίτερα μετά από 
μεγαλύτερα ταξίδια, ως προς την 
ακεραιότητά του και τη σταθερή 
σύνδεσή του, επίσης και η 
στερέωση της συσκευής και της 
καπνοδόχου.

3. Μετά από εσφαλμένη 
ανάφλεξη φροντίζετε για τον 
έλεγχο του αγωγού καυσαερίων 
από ειδικό τεχνικό!

4. Η καπνοδόχος για τον αγωγό 
καυσαερίων και η τροφοδοσία 
αέρα καύσης πρέπει να 
διατηρούνται πάντα καθαρές 
από βρομιές (λασπόχιονο, πάγο, 
φύλλωμα κτλ.).

5. Ο ενσωματωμένος 
περιοριστής θερμοκρασίας 
φράζει την τροφοδοσία αερίου, 
όταν θερμανθεί πολύ η συσκευή. 
Οι έξοδοι θερμού αέρα και το 
άνοιγμα για την επαναφορά 
του ανακυκλωμένου αέρα δεν 
επιτρέπεται για το λόγο αυτό να 
είναι κλειστά.

6. Για τη θέρμανση κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού σε 
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και 
τροχόσπιτα είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την οδηγία 
2004/78/EK 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.

7. Για εργασίες συντήρησης 

και επισκευών επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια 

ανταλλακτικά της Truma.
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Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 
από τους 4°C στη βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης μπορεί 
το περιεχόμενο νερό του 
θερμοσίφωνα να εκκενωθεί 
μόνο του, όταν η συσκευή δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία (επίσης 
και σε βλάβη)! Για να αποφύγετε 
απώλειες νερού ενεργοποιείτε 
τη συσκευή (θερινή ή χειμερινή 
λειτουργία) και κλείνετε πάλι 
με τράβηγμα προς τα επάνω τη 
βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης 
από την κεφαλή ενεργοποίησης 
(θέση m).

Όταν δεν λειτουργεί η θέρμανση 
μπορείτε να κλείσετε πάλι τη 
βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης 
μόνον όταν η θερμοκρασία είναι 
πάνω από τους 8°C!

Το στόμιο εκκένωσης 
της ηλεκτρικής βαλβίδας 
ασφαλείας/εκκένωσης πρέπει 
να διατηρείται πάντα καθαρό 
από βρομιές (λασπόχιονο, 
πάγο, φύλλωμα κτλ.)! Κανένα 

δικαίωμα εγγύησης για ζημιές 

από παγετό!

Γέμισμα του 
θερμοσίφωνα

1. Κλείνετε με τράβηγμα προς 

τα επάνω την ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης από 
την κεφαλή ενεργοποίησης 
(θέση m).

Σε θερμοκρασίες γύρω στους 
8°C και χαμηλότερες ανοίγετε 
πρώτα τη θερμάστρα ή το 
θερμοσίφωνα, ώστε να μη 
ανοίξει πάλι η βαλβίδα!

2. Ανοίγετε την ηλεκτρική 
τροφοδοσία για την αντλία 
νερού (κεντρικός διακόπτης ή 
διακόπτης της αντλίας).

3. Ανοίγετε τις βρύσες ζεστού 
νερού στην κουζίνα και στο 
μπάνιο (θέτετε το μείκτη 
προεπιλογής ή τη βρύση ενός 
μοχλού στο «ζεστό»). Αφήνετε 
τις βρύσες για τόσο διάστημα 
ανοικτές, μέχρι να γεμίσει ο 
θερμοσίφωνας μέσω εκτόπισης 
του αέρα και να τρέχει νερό. 

Όταν χρησιμοποιείται μόνο 
η εγκατάσταση κρύου 

νερού χωρίς το θερμοσίφωνα, 
γεμίζει επίσης και εδώ ο λέβητας 
του θερμοσίφωνα με νερό. Για να 
αποφύγετε ζημιές από παγετό, 
πρέπει να εκκενωθεί το νερό 
με ενεργοποίηση της βαλβίδας 
ασφαλείας/εκκένωσης, επίσης 
και όταν ο θερμοσίφωνας δεν 
λειτουργούσε. Ως εναλλακτική 
λύση μπορούν να τοποθετηθούν 
δύο ανθεκτικές στο ζεστό νερό 
βαλβίδες φραγής πριν από τη 
σύνδεση κρύου και ζεστού νερού.

Σε περίπτωση σύνδεσης σε 
μια κεντρική τροφοδοσία 

νερού (σύνδεση υπαίθρου ή 
πόλης) πρέπει να τοποθετηθεί 
ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος 
θα εμποδίζει την εμφάνιση 
πιέσεων υψηλότερων των 2,8 bar 
στο θερμοσίφωνα.

Άδειασμα του 
θερμοσίφωνα

1. Διακόπτετε την ηλεκτρική 
τροφοδοσία για την αντλία 
νερού (κεντρικός διακόπτης ή 
διακόπτης της αντλίας).

2. Ανοίγετε τις βρύσες ζεστού 
νερού στην κουζίνα και στο 
μπάνιο.

3. Ανοίγετε πιέζοντας προς τα 

μέσα την ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης στην 
κεφαλή ενεργοποίησης (θέση n).

Ο θερμοσίφωνας εκκενώνεται 
τώρα μέσω της βαλβίδας 
ασφαλείας/εκκένωησης 
απευθείας προς τα έξω. Με 
την τοποθέτηση από κάτω ενός 
αντίστοιχου κουβά ελέγχετε, 
εάν έχει εκκενωθεί πλήρως το 
περιεχόμενο νερό (12 λίτρα). 
Κανένα δικαίωμα εγγύησης 

για ζημιές από παγετό!

 Λειτουργία αερίου 
 (θέρμανση και ζεστό 
 νερό)
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d
f

h

a
g

eb 

a = περιστροφική κεφαλή για 
θερμοκρασία χώρου (1 – 9)

b = πράσινη λυχνία ελέγχου 
«λειτουργία»

c = θερινή λειτουργία 
(θερμοκρασία νερού 
40°C ή 60°C)

d = χειμερινή λειτουργία 
(θέρμανση χωρίς 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 
νερού ή με άδεια 
εγκατάσταση νερού)

e = χειμερινή λειτουργία 
(θέρμανση με ελεγχόμενη 
θερμοκρασία νερού)

f = περιστροφικός διακόπτης 
«off»

g = κίτρινη λυχνία ελέγχου 
«φάση θέρμανσης 
θερμοσίφωνα»

h = κόκκινη λυχνία ελέγχου 
«βλάβη»

Σε περίπτωση ειδικών για το 
όχημα διακοπτών: βλέπε οδηγίες 
χειρισμού του κατασκευαστή του 
οχήματος.

Θερμοστάτης χώρου

i

i = αισθητήρας θερμοκρασίας 
  χώρου

Για τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας χώρου υπάρχει 
στο όχημα ένας εξωτερικός 
αισθητήρας θερμοκρασίας 
χώρου (i). Η θέση του αισθητήρα 
καθορίζεται ειδικά από τον 
κατασκευαστή του οχήματος, 
ανάλογα με τον τύπο του 
οχήματος. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες ενημερωθείτε 
από τις οδηγίες χειρισμού του 
οχήματός σας.

Η ρύθμιση θερμοστάτη 
στο χειριστήριο (1 – 9) 
πρέπει να υπολογιστεί 
εξατομικευμένα σύμφωνα 
με τις ανάγκες θερμότητας 
και τον κατασκευαστικό τύπο 
του οχήματος. Για μια μέση 
θερμοκρασία χώρου των περ. 
23°C συνιστούμε μια ρύθμιση 
θερμοστάτη στο περ. 6 – 8.

Έναρξη λειτουργίας

1. Ελέγχετε, εάν η καπνοδόχος 
είναι ελεύθερη. Απομακρύνετε 
οπωσδήποτε τα οποιαδήποτε 
καλύμματα, σε περίπτωση 
χρήσης σε σκάφη ανοίγετε την 
καπνοδόχο του καταστρώματος.

Το χειμώνα συνιστούμε 
στην καπνοδόχο οροφής τη 
χρησιμοποίηση της προέκτασης 
καπνοδόχου (βλέπε πρόσθετα 
εξαρτήματα). Αυτή πρέπει να 
αφαιρείται κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Σε περίπτωση 
διέλευσης της καπνοδόχου 
μέσω ενός επιστεγάσματος σε 
τροχόσπιτα χρησιμοποιείται 
επίσης μια προέκταση 
καπνοδόχου. Αυτή πρέπει 
να στερεωθεί με δακτυλίους 
στερέωσης (βλέπε πρόσθετα 
εξαρτήματα) στο επιστέγασμα.

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

Η λειτουργία θέρμανσης 

είναι εφικτή χωρίς 

κανένα περιορισμό τόσο 

με όσο επίσης και χωρίς 

περιεχόμενο νερό.

 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 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)! Σε 
περίπτωση έλλειψης ετικετών, 
αυτές μπορούν να ζητηθούν από 
την Truma.

Πριν από τη πρώτη 
χρήση ξεπλένετε καλά 

οπωσδήποτε το σύνολο της 
εγκατάστασης τροφοδοσίας 
νερού με ζεστό καθαρό νερό. 
Όταν η θέρμανση δεν λειτουργεί, 
αδειάζετε οπωσδήποτε το νερό 
σε περίπτωση κινδύνου από 
παγετό! Κανένα δικαίωμα 

εγγύησης για ζημιές από 

παγετό! Επίσης και πριν 
από επισκευές ή εργασίες 
συντήρησης στο όχημα (σε 
συνεργεία!) Εκκενώνετε το 
νερό, διότι σε κατάσταση 
χωρίς τροφοδοσία ηλεκτρικού 
ρεύματος ανοίγει αυτόματα η 
ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/
εκκένωσης!

Ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/
εκκένωσης

m = Κεφαλή ενεργοποίησης 
  «κλειστό»
n = Κεφαλή ενεργοποίησης 
  «εκκένωση»

Η βαλβίδα εκκένωσης 
διατηρείται μέσω 

του ηλεκτρικού πηνίου σε 
κλειστή κατάσταση. Για να 
μην επιβαρύνετε άσκοπα τη 
μπαταρία, συνιστούμε να 
ανοίγετε τη βαλβίδα εκκένωσης 
σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα!
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Θερινή λειτουργία 

(μόνο ζεστό νερό)

Θέτετε τον περιστροφικό 
διακόπτη στη θερινή λειτουργία 
(c) 40°C ή 60°C. 

Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία του νερού 
(40°C ή 60°C) ο καυστήρας 
απενεργοποιείται αυτόματα 
και σβήνει η κίτρινη λυχνία 
ελέγχου (g).

Χειμερινή 

λειτουργία

Θέρμανση με 
ελεγχόμενη 
θερμοκρασία νερού
1. Θέτετε τον περιστροφικό 
διακόπτη στη θέση λειτουργίας 
«e».

2. Στρέφετε την περιστροφική 
κεφαλή (a) στην επιθυμητή 
θέση του θερμοστάτη (1 – 9). 
Η πράσινη λυχνία ελέγχου (b) 
φωτίζει και δείχνει τη θέση της 
ρυθμισμένης θερμοκρασίας 
χώρου.

Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης, 
σύμφωνα με τη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ της 
ρυθμισμένης και της υπάρχουσας 
θερμοκρασίας χώρου. Μόλις 
επιτευχθεί η ρυθμισμένη στο 
χειριστήριο θερμοκρασία χώρου 
ο καυστήρας αλλάζει αυτόματα 
στη μικρότερη βαθμίδα και 
θερμαίνει το νερό στους 60°C. 
Η κίτρινη λυχνία ελέγχου (g) 
δείχνει τη φάση θέρμανσης και 
σβήνει μετά την επίτευξη της 
θερμοκρασίας νερού.

Θέρμανση χωρίς 
ελεγχόμενη 
θερμοκρασία νερού
1. Θέτετε τον περιστροφικό 
διακόπτη στη θέση λειτουργίας 
«d».

2. Στρέφετε την περιστροφική 
κεφαλή (a) στην επιθυμητή 
θέση του θερμοστάτη (1 – 9). 
Η πράσινη λυχνία ελέγχου (b) 
φωτίζει και δείχνει τη θέση της 
ρυθμισμένης θερμοκρασίας 
χώρου.

Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης, 
σύμφωνα με τη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ της 
ρυθμισμένης και της υπάρχουσας 
θερμοκρασίας χώρου. Μετά την 
επίτευξη της ρυθμισμένης στο 
χειριστήριο θερμοκρασίας χώρου 
απενεργοποιείται η θέρμανση.

Όταν ο θερμοσίφωνας είναι 
γεμάτος το νερό ζεσταίνεται 
αυτόματα και αυτό. Η 
θερμοκρασία του νερού 
εξαρτάται τότε από την 
αποδιδόμενη θερμαντική ισχύ 
και τη διάρκεια θέρμανσης για 
την επίτευξη της θερμοκρασίας 
χώρου.

Σε αυτή τη θέση λειτουργίας 
φωτίζει η κίτρινη λυχνία 
ελέγχου (g – θερμοσίφωνας 
φάση θέρμανσης) μόνο σε 
θερμοκρασίες νερού κάτω των 
5°C! 

Η λειτουργία θέρμανσης 

είναι εφικτή χωρίς 

κανένα περιορισμό τόσο 

με όσο επίσης και χωρίς 

περιεχόμενο νερό.

Θέρμανση με άδεια 
εγκατάσταση νερού

1. Θέτετε τον περιστροφικό 
διακόπτη στη θέση λειτουργίας 
«d».

2. Στρέφετε την περιστροφική 
κεφαλή (a) στην επιθυμητή 
θέση του θερμοστάτη (1 – 9). 
Η πράσινη λυχνία ελέγχου (b) 
φωτίζει και δείχνει τη θέση της 
ρυθμισμένης θερμοκρασίας 
χώρου.

Η συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης, 
σύμφωνα με τη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ της 
ρυθμισμένης και της υπάρχουσας 
θερμοκρασίας χώρου. Μετά την 
επίτευξη της ρυθμισμένης στο 
χειριστήριο θερμοκρασίας χώρου 
απενεργοποιείται η θέρμανση.

Σε αυτή τη θέση λειτουργίας 
φωτίζει η κίτρινη λυχνία 
ελέγχου (g – θερμοσίφωνας 
φάση θέρμανσης) μόνο σε 
θερμοκρασίες χώρου κάτω 
των 5°C!

Απενεργοποίηση 

«λειτουργία αερίου»

Απενεργοποιείτε τη θερμάστρα 
από τον περιστροφικό διακόπτη 
(f).

Σε περίπτωση κινδύνου 

από παγετό αδειάζετε 

οπωσδήποτε το νερό!

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

Κόκκινη λυχνία 

ελέγχου «βλάβη»

Σε περίπτωση μιας βλάβης 
φωτίζει η κόκκινη λυχνία ελέγχου 
(h).

Για τις πιθανές αιτίες 
ενημερωθείτε παρακαλώ από τις 
οδηγίες αναζήτησης σφαλμάτων. 

Η απασφάλιση εκτελείται 
μέσω απενεργοποίησης 

και εκ νέου ενεργοποίηση. Όταν 
ο διακόπτης παραθύρου ανοίξει 
και κλείσει πάλι, αυτό αντιστοιχεί 
σε ένα Off/On στο χειριστήριο 
(π. χ. σε επανέναρξη βλάβης)!

 Ηλεκτρική λειτουργία 
 230 V (450 W/2 A ) 
 – μόνο Trumatic C EL – 
 μόνο ζεστό νερό)

Trumatic C EL

230 V ~

k

j

j = Διακόπτης παλινδρόμησης 
  «On»
k = Διακόπτης παλινδρόμησης 
  «Off»

Ενεργοποιείτε θερμοσίφωνα στο 
χειριστήριο (j). Η λυχνία ελέγχου 
δείχνει, ότι η συσκευή είναι σε 
λειτουργία.

Σε περίπτωση ειδικών για το 
όχημα διακοπτών: βλέπε οδηγίες 
χειρισμού του κατασκευαστή του 
οχήματος.

Η θερμοκρασία νερού 
δεν μπορεί να επιλεγεί 

εκ των προτέρων, αυτόματος 
περιορισμός θερμοκρασίας 
στους περ. 60°C! Για να πετύχετε 
μια γρηγορότερη θέρμανση του 
περιεχομένου του θερμοσίφωνα, 
μπορεί η συσκευή να 
λειτουργήσει με αέριο και ρεύμα 
ταυτόχρονα.

 Συντήρηση

Το χρησιμοποιημένο δοχείο 
νερού αποτελείται από 
κατάλληλο για τρόφιμα 
ανοξείδωτο χάλυβα.

Για την αφαίρεση αλάτων του 
θερμοσίφωνα χρησιμοποιείτε 
ξύδι από κρασί, το οποίο 
εισάγεται στη συσκευή μέσω της 
τροφοδοσίας νερού. Αφήνετε 
να δράσει για όσο διάστημα 
είναι αναγκαίο και στη συνέχεια 
ξεπλένετε πολύ καλά το 
θερμοσίφωνα με καθαρό νερό. 
Για μια απολύμανση συνιστούμε 
το «Certisil-Argento», άλλα 
προϊόντα (και ιδιαίτερα εκείνα 
που περιέχουν χλώριο) είναι 
ακατάλληλα.

Για να αποφύγετε τον εποικισμό 
μικροοργανισμών, θα πρέπει ο 
θερμοσίφωνας να θερμαίνετε σε 
τακτικά διαστήματα στους 70°C 
(μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη 
χειμερινή λειτουργία). 

Σε εξάρτηση από τη 
θερμική απόδοση για την 

επίτευξη της θερμοκρασίας 
χώρου, το νερό μπορεί να 
θερμανθεί μέχρι τους 70°C.

Δεν χρησιμοποιείτε το νερό ως 
πόσιμο νερό!

Ασφάλειες

Η ασφάλεια της συσκευής 
καθώς επίσης η ασφάλεια του 
χειριστηρίου βρίσκονται επάνω 
στην ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου λειτουργίας της 
συσκευής.

Ασφάλεια συσκευής: 
6,3 AT – αδρανής –
Ασφάλεια χειριστηρίου (F3): 
1,6 AT – αδρανής –

Η ασφάλεια ακριβείας 
επιτρέπεται να αντικατασταθεί 
μόνο από μια ίδιου τύπου 
κατασκευής ασφάλεια.
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 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, συμπεριλαμβανομένου 
του αγωγού 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 σε παλαιότερες 
εγκαταστάσεις) 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 (στην Ευρώπη 
π. χ. EN 1949 για οχήματα ή 
EN ISO 10239 για σκάφη). 
Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
διατάξεις και κανονισμοί 
(στη Γερμανία π. χ. το φύλλο 
εργασίας του DVGW-G 607 για 
οχήματα ή το G 608 για σκάφη).

Ο έλεγχος της εγκατάστασης 

αερίου πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια 
από έναν ειδικό τεχνικό και κατά 
περίπτωση να επιβεβαιώνεται 
στο πιστοποιητικό ελέγχου (στη 
Γερμανία σύμφωνα με το φύλλο 
εργασίας DVGW- G 607 για 
οχήματα ή G 608 για σκάφη). 

Υπεύθυνος για τη διενέργεια 

του ελέγχου είναι ο κάτοχος 

του οχήματος.

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.

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 
θερμαίνετε τη συσκευή στη 
θερινή λειτουργία (60°C) 
περισσότερες φορές 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) ή EN ISO 10239 
(για σκάφη) 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.

 Τεχνικά 

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

Είδος αερίου: 

υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας: 

30 mbar (ή 50 mbar σε 
παλαιότερες εγκαταστάσεις – 
βλέπε πινακίδα εργοστασίου)
Περιεχόμενο νερού: 

12 λίτρα
Διάρκεια θέρμανσης από περ. 

15°C μέχρι περ. 60°C:

Θερμοσίφωνας περ. 20 λεπτά 
(μετρημένα σύμφωνα με το 
prEN 15033)
Θερμάστρα + θερμοσίφωνας 
περ. 80 λεπτά 
Πίεση νερού: 

μέγ. 2,8 bar
Ονομαστική θερμαντική 

απόδοση

C 4002: 2000/4000 W 
C 6002: 2000/4000/6000 W
Κατανάλωση αερίου

C 4002: 170 – 306 g/h 
C 6002: 170 – 480 g/h 
Ποσότητα παροχής αέρα 

(ελεύθερη εκφύσηση χωρίς 
σωλήνα θερμού αέρα)
C 4002:  με 3 εξόδους θερμού 

αέρα μέγ. 249 m³/h 
με 4 εξόδους θερμού 
αέρα μέγ. 287 m³/h

C 6002:  με 4 εξόδους θερμού 
αέρα μέγ. 287 m³/h

Λήψη ρεύματος στα 12 V

Θερμάστρα + Θερμοσίφωνας 
C 4002: 0,2 – 5,6 A 
(Μέση απαίτηση ηλεκτρικού 
ρεύματος 1,3 A)
C 6002: 0,2 – 5,6 A 
(Μέση απαίτηση ηλεκτρικού 
ρεύματος 1,4 A)
Θέρμανση θερμοσίφωνα: 0,4 A
Ρεύμα ηρεμίας: 0,001 A
Λήψη ρεύματος της 

ηλεκτρικής βαλβίδας 

ασφαλείας/εκκένωσης 

στα 12 V: 

0,035 A
Βάρος: 

17,6 kg (χωρίς νερό)

Δήλωση συμμόρφωσης:

Η Trumatic C 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
C 4002: CE-0085AS0121

C 6002: CE-0085AS0122.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί συσκευών θέρμανσης 
2001/56/ΕΚ με συμπλήρωση 
2004/78/ΕΚ και φέρει τους 
αριθμούς έγκρισης τύπου
C 4002: e1 000147
C 6002: e1 000146.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί εξουδετέρωση παρασίτων 
των κινητήρων οχημάτων 
72/245/ΕΟΚ με συμπλήρωση 
95/54/ΕΚ και φέρει τους 
αριθμούς έγκρισης τύπου:
e1 022499.

Η θερμάστρα πληροί την 
οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ 
και την οδηγία χαμηλής τάσης 
73/23/ΕΟΚ.

Γενική έγκριση 

κατασκευαστικού τύπου της 

ομοσπονδιακής υπηρεσίας 

οδικής κυκλοφορίας

C 6002: S 301

Με επιφύλαξη για τεχνικές 
αλλαγές!
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Οδηγίες αναζήτησης αναζήτησης 

Σφάλμα Αιτία Αποκατάσταση

Λειτουργία αερίου

• Μετά την ενεργοποίηση 
(χειμερινή και θερινή 
λειτουργία) δεν φωτίζει καμιά 
λυχνία ελέγχου.

– Ασφάλεια συσκευής ή 
οχήματος καμένη.

– Παράθυρο πάνω από την 
καπνοδόχο ανοικτό 
(διακόπτης παραθύρου).

– Ελέγχετε τάση λειτουργίας 12 V.
– Ελέγχετε όλες τις ηλεκτρικές χωνευτές συνδέσεις/ασφάλειες.

– Κλείνετε το παράθυρο.

• Μετά την ενεργοποίηση (μέσω 
του χρονοδιακόπτη ZUC) 
φωτίζει η πράσινη λυχνία 
ελέγχου, αλλά η θερμάστρα 
δεν ανάβει.

– Παράθυρο πάνω από την 
καπνοδόχο ανοικτό 
(διακόπτης παραθύρου).

– Κλείνετε το παράθυρο.

• Μετά την ενεργοποίηση της 
θερμάστρας αναβοσβήνει η 
κόκκινη λυχνία ελέγχου.

– Προειδοποίηση! Τάση 
λειτουργίας πολύ χαμηλή 
< 10,5 V.

– Φορτίζετε μπαταρία!

• Περ. 30 δευτερόλεπτα 
μετά την ενεργοποίηση της 
θερμάστρας φωτίζει αδιάκοπα 
η κόκκινη λυχνία ελέγχου.

– Φιάλη αερίου ή βαλβίδα 
ταχείας φραγής στον αγωγό 
κλειστή.

– Τροφοδοσία αέρα διακόπηκε.

– Ελέγχετε τροφοδοσία αερίου.

– Ελέγχετε καπνοδόχο για πιθανά καλύμματα.
– Σε περίπτωση χρήσης σε σκάφη ανοίγετε καπνοδόχο 

καταστρώματος.

• Η θερμάστρα μετά από 
λειτουργία μεγαλύτερης 
διάρκειας εμφανίζει βλάβη 
λειτουργίας.

– Έξοδοι θερμού αέρα 
μπλοκαρισμένοι.

– Ρυθμιστής πίεσης αερίου 
έχει παγώσει.

– Η αναλογία βουτανίου στη 
φιάλη αερίου είναι πολύ 
υψηλή.

– Έλεγχος των μεμονωμένων ανοιγμάτων εξόδου.

– Ρυθμιστής χρησιμοποιείτε εγκατάσταση αποπάγωσης (EisEx).

– Χρησιμοποιείτε προπάνιο. (Ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες κάτω από 
τους 10°C το βουτάνιο είναι ακατάλληλο για θέρμανση.) 

Ηλεκτρική λειτουργία 
230 V

• Μετά τη ενεργοποίηση δεν 
φωτίζει καμιά λυχνία ελέγχου.

– Καμιά τάση τροφοδοσίας. – Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 230 V και ασφάλειες.

Τροφοδοσία νερού

• Μετά την απενεργοποίηση 
της θερμάστρας ανοίγει 
η ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης.

– Εξωτερική θερμοκρασία κάτω 
από τους 4°C.

– Έλλειψη τροφοδοσίας 
ρεύματος 12 V στη βαλβίδα 
εκκένωσης.

– Ενεργοποιείτε θερμάστρα. Σε θερμοκρασίες γύρω από τους 4°C και 
χαμηλότερες ανοίγει αυτόματα η βαλβίδα εκκένωσης!

– Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες.

• Η ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης δεν 
μπορεί πλέον να κλείσει.

– Εξωτερική θερμοκρασία κάτω 
από τους 8°C.

– Έλλειψη τροφοδοσίας 
ρεύματος 12 V στη βαλβίδα 
εκκένωσης.

– Ενεργοποιείτε θερμάστρα. Χωρίς λειτουργία θέρμανσης η βαλβίδα 
εκκένωσης μπορεί να κλείσει πάλι μόνο σε θερμοκρασίες πάνω από 
τους 8°C!

– Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες.

• Στάζει νερό από την ηλεκτρική 
βαλβίδα ασφαλείας/
εκκένωσης.

– Πίεση νερού πολύ υψηλή. – Ελέγχετε πίεση αντλίας (μέγ. 2,8 bar). Σε περίπτωση σύνδεσης σε 
μια κεντρική τροφοδοσία νερού (σύνδεση υπαίθρου ή πόλης) πρέπει 
να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα εμποδίζει την 
εμφάνιση πιέσεων υψηλότερων των 2,8 bar στο θερμοσίφωνα. 

Εάν τα μέτρα αυτά δεν οδηγήσουν στην αποκατάσταση της βλάβης, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο Truma-Σέρβις.
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 Πρόσθετα 

 εξαρτήματα

MODIMIDOFRSASO

2
1

3

Χρονοδιακόπτης ZUC 2 πλήρης 
με 3 m καλώδιο σύνδεσης 
(κωδ. πρ. 34041-01). 

Ηλεκτρικός θερμαντικός 
κύλινδρος 230 V, 450 W για ζεστό 
νερό, πλήρης με 3 m καλώδιο 
σύνδεσης (κωδ. πρ. 34141-01).

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρική 
βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης, 
πλήρες με 3 m καλώδιο 
σύνδεσης (κωδ. πρ. 34170-01).

Τα ηλεκτρικά πρόσθετα 
εξαρτήματα είναι εφοδιασμένα 
με ένα βύσμα και μπορούν να 
τοποθετηθούν μεμονωμένα.

Καλώδια προέκτασης 
για το χειριστήριο, το 
χρονοδιακόπτη ZUC 2 καθώς 
επίσης το χειριστήριο για το 
τηλεχειριστήριο βαλβίδας 
εκκένωσης βρίσκονται διαθέσιμα 
εάν το επιθυμείτε.

Προέκταση καπνοδόχου KVC για 
χειμερινό camping 
(κωδ. πρ. 34070-01)

Διέλευση προστατευτικής 
οροφής για προστατευτικές 
στέγες τροχόσπιτων 
(κωδ. πρ. 34080-01)

Επιτοίχιο πλαίσιο για τα 
χειριστήρια Truma (κωδ. πρ. 
40000-52600). Δεν είναι εφικτός 
ο συνδυασμός με τα  πλευρικά 
εξαρτήματα.

Η εταιρία Truma προμηθεύει σε 
κάθε χειριστήριο/χρονοδιακόπτη 
ένα κατάλληλο πλαίσιο 
επικάλυψης στο χρώμα γκρι 
αχάτη. Ως ειδικά πρόσθετα 
εξαρτήματα είναι διαθέσιμα 
πρόσθετα πλαίσια επικάλυψης 
στα χρώματα μαύρο, μπεζ, 
λευκόχρυσο ή χρυσό.

Κατάλληλα για τα χειριστήρια 
ή το χρονοδιακόπτη δίνουν τα 
διαθέσιμα σε 8 διαφορετικά 
χρώματα πλευρικά εξαρτήματα 
ένα εξαιρετικό οπτικό τελείωμα.

Παρακαλείσθε να απευθύνεστε 
περί αυτού στο εξειδικευμένο 
εμπορικό κατάστημα.

Συνδετήρες σειράς, 4 τεμάχια 
(κωδ. πρ. 34000-60900). Για τη 
συναρμολόγηση περισσοτέρων 
χειριστηρίων Truma το ένα δίπλα 
στο άλλο. 

 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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 Παράδειγμα
 τοποθέτησης

1 Χειριστήρια
2 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

χώρου
3 Αναρρόφηση ανακυκλωμένου 

αέρα (τουλάχ. 150 cm²)
4 Σωλήνες θερμού αέρα
5 Έξοδοι θερμού αέρα
6 Καπνοδόχος τοίχου 

καυσαερίων καυσαερίων

 Οδηγίες 

 τοποθέτησης

Η τοποθέτηση και η επισκευή 

της συσκευής 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 αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα, τροχόσπιτα και 
σκάφη. Δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση στο εσωτερικό 
λεωφορείων και σε οχήματα 
(κατηγορία οχημάτων M2 και M3) 
για τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων. Σε περίπτωση 

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

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/EK παράρτημα VIII μια 
διάταξη φραγής ασφαλείας. 

Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου 
Truma-SecuMotion πληροί την 
απαίτηση αυτή.

Με την τοποθέτηση του 
ρυθμιστή 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.

Δήλωση συμμόρφωσης:

Η Trumatic C 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: 
C 4002: CE-0085AS0121

C 6002: CE-0085AS0122.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί συσκευών θέρμανσης 
2001/56/ΕΚ με συμπλήρωση 
2004/78/ΕΚ και φέρει τους 
αριθμούς έγκρισης τύπου
C 4002: e1 000147
C 6002: e1 000146.

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία 
περί εξουδετέρωση παρασίτων 
των κινητήρων οχημάτων 72/245/
ΕΟΚ με συμπλήρωση 95/54/ΕΚ 
και φέρει τους αριθμούς 
έγκρισης τύπου:
e1 022499.

Η θερμάστρα πληροί την 
οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ 
και την οδηγία χαμηλής τάσης 
73/23/ΕΟΚ.

Η συσκευή θέρμανσης έχει 
εγκριθεί για την τοποθέτησή 
της σε οχήματα (αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα κατηγορία M1) για 
μεταφορά προσώπων με το 
μέγιστο 8 θέσεις επιβατών εκτός 
της θέσης του οδηγού καθώς 
επίσης για ρυμουλκούμενα 
τροχόσπιτα (τροχόσπιτα 
κατηγορία O).

Γενική έγκριση 

κατασκευαστικού τύπου της 

ομοσπονδιακής υπηρεσίας 

οδικής κυκλοφορίας

C 6002: S 301.

Το έτος της πρώτης έναρξης 

λειτουργίας πρέπει να 

σημειωθεί επάνω στην 

πινακίδα του εργοστασίου.

Κανονισμοί

Κάθε μετατροπή στη συσκευή 
(συμπεριλαμβανομένου του 
αγωγού καυσαερίων και 
της καπνοδόχου) ή η χρήση 
ανταλλακτικών και πρόσθετων 
εξαρτημάτων σημαντικών 
λειτουργιών, τα οποία δεν είναι 
γνήσια εξαρτήματα της Truma, 

Trumatic C 4002 (EL)
 C 6002 (EL)
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του σωλήνα από διαστολή και 
εφελκυσμό.

Μετά από κάθε 
αποσυναρμολόγηση 

πρέπει να τοποθετηθεί ένας νέος 
δακτύλιος O-ρινγκ.

Επιτρεπτά μήκη 
σωλήνων

Εικόνα A 1: Στην καπνοδόχο 
τοίχου μπορούν να τοποθετηθούν 
σωλήνες με μήκος ελάχιστο 
70 cm μέχρι μέγιστο 100 cm 
ανοδικά ή με μια μέγιστη κλίση 
προς τα κάτω το μέγιστο 5 cm.

Μήκη σωλήνα από το ελάχιστο 
100 cm μέχρι το μέγιστο 150 cm 
πρέπει να τοποθετούνται με μια 
ανοδική γωνία τουλάχιστον 45°.

Εικόνα A 2: Στην καπνοδόχο 
οροφής τοποθετούνται μήκη 
σωλήνων μέχρι το μέγιστο 
230 cm με μια ανοδική γωνία των 
τουλάχιστον 45°.

Σύνδεση του διπλού 
σωλήνα καυσαερίων 
στη συσκευή
Εικόνα D: Μαζεύετε το σωλήνα 
καυσαερίων (1) στην αρχή, έτσι 
ώστε οι σπείρες να βρίσκονται η 
μια δίπλα στην άλλη. Σπρώχνετε 
το σφιγκτήρα (4) επάνω 
στο στόμιο (3) και κρεμάτε. 
Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (7) 
πάνω στο σωλήνα τροφοδοσίας 
αέρα καύσης (5). Σπρώχνετε το 
σωλήνα καυσαερίων (1) πάνω 
από το O-ρινγκ (2) και κάτω 
από το σφιγκτήρα (4), σφίγγετε 
το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε 
το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα 
καύσης (5) επάνω στο στόμιο (6) 
και στερεώνετε με το σφιγκτήρα 
(7).

Τοποθέτηση της 
καπνοδόχου τοίχου

Εικόνα E: Τοποθετείτε την 
καπνοδόχο τοίχου σε μια κατά 
το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, 
η οποία να μπορεί να δέχεται 
το ρεύμα αέρα από όλες τις 
πλευρές. Ανοίγετε μια οπή 
Ø 83 mm (σε κοίλους χώρους 
επενδύετε με ξύλο στην περιοχή 
της οπής καπνοδόχου). Η 
στεγανοποίηση εκτελείται με 
τον εμπεριεχόμενο ελαστικό 
στεγανοδακτύλιο (8). Σε 
περίπτωση σαγρέ επιφανειών 
κάνετε επάλειψη με πλαστικό 
υλικό στεγανοποίησης 
αμαξώματος – μη χρησιμοποιείτε 
σιλικόνη!

Πριν από την εισαγωγή του 
διπλού σωλήνα καυσαερίων 
μέσω της οπής, σπρώχνετε το 
σφιγκτήρα (7) επάνω στους 
σωλήνες.

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 η άδεια κυκλοφορίας 
του οχήματος.

Υποδείξεις 
τοποθέτησης για 
οχήματα
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).

Στη Γερμανία πρέπει, για 
οχήματα που χρησιμοποιούνται 
επαγγελματικά , να τηρούνται οι 
αντίστοιχες διατάξεις πρόληψης 
ατυχημάτων της επαγγελματικής 
ένωσης (BGV D 34).

Σε άλλες χώρες πρέπει να 
τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Περισσότερες αναφορές 
όσον αφορά τις ισχύουσες 
διατάξεις στις αντίστοιχες 
χώρες προορισμού μπορούν 
να ζητηθούν μέσω των 
αντιπροσωπειών εξωτερικού της 
εταιρίας μας (βλέπε οδηγίες 
χρήσης).

Υποδείξεις 
τοποθέτησης για 
σκάφη
Η τοποθέτηση σε σκάφη πρέπει 
να ανταποκρίνεται στους 
τεχνικούς και διοικητικούς 
κανονισμούς της εκάστοτε χώρας  
χρήσης (π. χ. EN ISO 10239). 
Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
διατάξεις και κανονισμοί 
(στη Γερμανία π. χ. το φύλλο 
εργασίας του DVGW G 608).

Στη Γερμανία πρέπει για την 
επαγγελματική εσωτερική 
ναυτιλία να τηρούνται οι 
JΟδηγίες για την κατασκευή, 
εξοπλισμό έλεγχο και λειτουργία 
εγκαταστάσεων υγραερίου για 
οικιακούς σκοπούς επάνω σε 
ποταμόπλοια στην εσωτερική 
ναυτιλίαP (BGR 146). Στη 
συνέχεια η εγκατάσταση 
υγραερίου επιτρέπεται να 
τοποθετηθεί μόνο από έναν 
αναγνωρισμένο από τις 
επαγγελματικές ενώσεις της 
εσωτερικής ναυτιλίας τεχνικό 
και η εγκατάσταση επιτρέπεται 
να ελέγχεται μόνο από 
εμπειρογνώμονες αυτών των 
επαγγελματικών ενώσεων.

Σε άλλες χώρες πρέπει να 
τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Πρόσθετες υποδείξεις 
τοποθέτησης μπορείτε να λάβετε 
από τις οδηγίες συναρμολόγησης 
για τη θερμάστρα σκαφών 
Trumatic C.

Επιλογή θέσης

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 αφαιρεθεί και να 
τοποθετηθεί με ευκολία.

Για να εξασφαλίσετε μια 
ομοιόμορφη θέρμανση του 
οχήματος, πρέπει η θερμάστρα 
να τοποθετηθεί κατά το 
δυνατόν κεντρικά στο όχημα, 
σε μια ιματιοθήκη, σε χώρους 
αποσκευών ή κάτι ανάλογο 
με επαρκές ύψος, έτσι ώστε 
οι σωλήνες διανομής αέρα να 
μπορούν κατά προσέγγιση να 
τοποθετούνται στο ίδιο μήκος.

Για το σκοπό αυτό ανοίγετε μια 
οπή μεγέθους 480 x 480 mm 
τουλάχιστον ή αφαιρείτε τις 
επενδύσεις των επίπλων.

Για να ελαχιστοποιήσουμε 
έναν πιθανό κίνδυνο 

για τους επιβάτες από μια 
θερμάστρα που έχει λυθεί σε 
περίπτωση ατυχήματος, μπορεί 
η επάνω πλάκα επικάλυψης 
της ντουλάπας τοποθέτησης 
(εικόνα C: 30) να βιδωθεί 
σταθερά στο ίδιο επίπεδο με τη 
θερμάστρα στα άλλα τμήματα 
επίπλων. Ή εγκάρσια προς την 
κατεύθυνση πορείας (ιδιαίτερα 
σε κατασκευές στο πίσω 
μέρος) πρέπει να τοποθετηθεί 
μια σταθερή κονσόλα-έπιπλο 
μπροστά (δίπλα) στη θερμάστρα 
(εικόνα C: 31). Για το σκοπό αυτό 
μπορεί να τοποθετηθεί ένας 
σταθερός πήχης (το ελάχιστο 
30 x 50 mm) ή μια πλάκα για 
παρεμβολή σε ένα ύψος των περ. 
200 mm πάνω από το δάπεδο σε 
μια σταθερή κονσόλα-έπιπλο.

Κάτω από τη συσκευή δεν 
επιτρέπεται να βρίσκονται υλικά, 
τα οποία είναι ευαίσθητα στη 
θερμότητα (κανένα καλώδιο, 
καμιά μοκέτα κτλ.), διότι στο 
δάπεδο της συσκευής μπορούν 
να αναπτυχθούν υψηλές 
θερμοκρασίες.

Για να μην καταστραφούν 
ηλεκτρικά κατασκευαστικά 
τμήματα μέσα στη συσκευή, δεν 
επιτρέπεται καλώδια ή αγωγοί 
νερού να στερεωθούν στη 
μόνωση της συσκευής.

Στην πλευρά του αντίσκηνου 
προθαλάμου, ειδικά σε 
τροχόσπιτα, δεν πρέπει να γίνεται 
χρήση μιας καπνοδόχου τοίχου 

και πρέπει να τοποθετείται μια 
καπνοδόχος οροφής.

Για τροχόσπιτα με επιστέγασμα 
διατίθεται μια ειδική προέκταση 
καπνοδόχου καθώς επίσης και 
μια διέλευση προστατευτικής 
οροφής (βλέπε οδηγίες χρήσης).

Οι καπνοδόχοι πρέπει να 
τοποθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποκλείεται η 
είσοδος των καυσαερίων στον 
εσωτερικό χώρο.

Δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται 
η λειτουργία των εξαρτημάτων 
του οχήματος, τα οποία είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία 
αυτού. Το στόμιο του σωλήνα 
καυσαερίων πρέπει να είναι 
στραμμένο προς μια πλευρά ή 
προς τα επάνω.

Εικόνα Β: Η καπνοδόχος 
τοίχου πρέπει να τοποθετηθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε 
μια απόσταση των 500 mm (R) 
να μην υπάρχει κανένα στόμιο 
ντεπόζιτου ή άνοιγμα εξαερισμού 
ντεπόζιτου. Εκτός αυτού σε μια 
απόσταση των 300 mm (R) δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει άνοιγμα 
εξαερισμού για το χώρο διανομής 
ή άνοιγμα παραθύρου.

Κατά τη συναρμολόγηση 
της καπνοδόχου 

απευθείας κάτω από ένα 
ανοιγόμενο παράθυρο, αυτή 
θα πρέπει να εξοπλιστεί με 
έναν ηλεκτρικό διακόπτη (ειδικό 
πρόσθετο εξάρτημα κωδ. πρ. 
34000-85800). Η συσκευή 
αερίου πρέπει κατά το άνοιγμα 
του παραθύρου να κλείνει 
αυτόματα μέσω της αυτόματης 
διάταξης διακοπής λειτουργίας 
Truma (ειδικό πρόσθετο 
εξάρτημα κωδ. πρ. 34000-
80800).

Αγωγός καυσαερίων

Για την Trumatic C επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθεί μόνο ο 
σωλήνας καυσαερίων Truma 
AA 3 (κωδ. πρ. 39320-00) ή 
για τη τοποθέτηση σε σκάφη 
ο σωλήνας καυσαερίων 
ανοξείδωτου χάλυβα Truma 
AEM 3 (κωδ. πρ. 39360-00) και 
ο σωλήνας τροφοδοσίας αέρα 
καύσης ZR (κωδ. πρ. 39580-
00), διότι η συσκευή μόνο με 
τους σωλήνες αυτούς έχει 
ελεγχθεί και έχει δοθεί η άδεια 
λειτουργίας της.

Τα στοιχεία μήκους 
σχετίζονται με το σωλήνα 

τροφοδοσίας αέρα καύσης.

Καθορίζετε το μήκος των 
σωλήνων κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε αυτοί κατά την τοποθέτηση 
να προεξέχουν από την οπή για 
την καπνοδόχο. Για το σκοπό 
αυτό ο σωλήνας καυσαερίων 
(εικόνα E: 1) κόβεται 10 cm 
μακρύτερος. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται μια επιβάρυνση 
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Σπρώχνετε ελαστικό 
στεγανοδακτύλιο (8 – λεία 

πλευρά προς την καπνοδόχο, 

στεγανοποιητικά χείλη προς 

τον τοίχο) και σφιγκτήρα (4) 
επάνω στο εσωτερικό τμήμα 
της καπνοδόχου (9). Μαζεύετε 
το σωλήνα καυσαερίων (1) στην 
άκρη, έτσι ώστε οι σπείρες να 
είναι η μια δίπλα στην άλλη, και 
σπρώχνετε πάνω από το O-ρινγκ 
(10) επάνω στο στόμιο (11 – η 
γωνίωση δείχνει προς τα επάνω). 

Κρεμάτε το σφιγκτήρα (4) με 
τις οπές στους στυλίσκους του 
στομίου (11 – βίδα προς τα 
κάτω) και σφίγγετε. Σπρώχνετε 
το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα 
καύσης (5) επάνω στο οδοντωτό 
στόμιο (12).

Στερεώνετε το εσωτερικό 
τμήμα της καπνοδόχου (9) 
με 6 λαμαρινόβιδες (14), 
τοποθετείτε εξωτερικό τμήμα της 
καπνοδόχου (15) και βιδώνετε με 
2 βίδες (16).

Στερεώνετε το σωλήνα 
τροφοδοσίας αέρα καύσης με 
σφιγκτήρα (7) επάνω στο στόμιο 
(12).

Στερεώνετε το διπλό σωλήνα 
καπνοδόχου με τουλάχιστον ένα 
σφιγκτήρα ZRS (17) στον τοίχο.

Τοποθέτηση της 
καπνοδόχου οροφής

Εικόνα F: Τοποθετείτε την 
καπνοδόχο οροφής σε μια 
κατά το δυνατόν ευθεία 
επιφάνεια, η οποία να μπορεί 
να δέχεται το ρεύμα αέρα από 
όλες τις πλευρές. Ανοίγετε 
μια οπή Ø 83 mm σε μια μέση 
απόσταση των τουλάχιστον 
65 mm από τους πλευρικούς 
τοίχους (σε κοίλους χώρους στη 
περιοχή της οπής καπνοδόχου 
επενδύετε με ξύλο). Η 
στεγανοποίηση εκτελείται με τον 
εμπεριεχόμενο στεγανοδακτύλιο 
(20) χωρίς πρόσθετα υλικά 
στεγανοποίησης.

Σπρώχνετε τον ελαστικό 
στεγανοδακτύλιο (20) επάνω 
στο εξάρτημα καπνοδόχου 
(21). Εισάγετε την καπνοδόχο 
από επάνω μέσω της οροφής 
και σφίγγετε από μέσα με τον 
κοχλιωτό δακτύλιο (22).

Τοποθετείτε την κουκούλα 
καπνοδόχου (23) και ασφαλίζετε 
με 2 βίδες (24).

Οι οπές καυσαερίων 
(25) πρέπει να είναι 

σε εγκάρσια θέση από την 
κατεύθυνση πορείας, η στάμπα 
«FRONT» (26) στην κατεύθυνση 
πορείας!

Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (7) 
πάνω στο σωλήνα τροφοδοσίας 
αέρα καύσης (5). Μαζεύετε το 
σωλήνα καυσαερίων (1) στην 
άκρη, έτσι ώστε οι σπείρες να 
βρίσκονται η μια δίπλα στην 
άλλη. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα 
(4) επάνω στο στόμιο (28) και 
κρεμάτε.  Σπρώχνετε το σωλήνα 
καυσαερίων (1) πάνω από το 
O-ρινγκ (27) και κάτω από το 
σφιγκτήρα (4), σφίγγετε το 
σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το 
σωλήνα τροφοδοσίας αέρα 
καύσης (5) επάνω στο στόμιο 
(29) και στερεώνετε με το 
σφιγκτήρα (7).

Στερεώνετε το διπλό σωλήνα 
καπνοδόχου με τουλάχιστον 
3 σφιγκτήρες ZRS (17) στον 
τοίχο.

Στερέωση της 

συσκευής

Φέρνετε τη συσκευή στη 
θέση τοποθέτησης και 
βιδώνετε με ασφάλεια 
με τις 3 προμηθευόμενες 
βίδες στερέωσης B 5,5 x 25 
επάνω σε κατάλληλο δάπεδο 
(πλάκα πεπιεσμένου ξύλου, 
επεξεργασμένα ξύλινα πηχάκια ή 
μεταλλικό δάπεδο).

Διανομή ζεστού 

αέρα και 

επαναφορά 

ανακυκλωμένου 

αέρα

Οι οπές αναρρόφησης αέρα 
θέρμανσης πρέπει να είναι 
διατεταγμένες κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε κάτω από κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας να 
αποκλείεται η αναρρόφηση 
των καυσαερίων του κινητήρα 
του οχήματος και της συσκευής 
θέρμανσης. Με τη λήψη 
κατασκευαστικών μέτρων πρέπει 
να εξασφαλίζεται, ώστε ο αέρας 
θέρμανσης, ο οποίος εισάγεται 
στο εσωτερικό του οχήματος να 
μη δύναται να ρυπανθεί (π. χ. 
από ατμούς λαδιών). Αυτό 
πραγματοποιείται π. χ. στις 
θερμάστρες αέρα στη λειτουργία 
ανακυκλωμένου αέρα τόσο σε 
κατασκευές εσωτερικού χώρου 
όσο επίσης και σε εξωτερική 
τοποθέτηση. (Σε θερμάστρες 
αέρα σε λειτουργία καθαρού 
αέρα ο καθαρός αέρας δεν 
επιτρέπεται να αναρροφείται 
από την περιοχή του κινητήρα 
ή από το χώρο κοντά στην 
εξάτμιση ή από την οπή εξόδου 
καυσαερίων της θερμάστρας.)

Διανομή ζεστού αέρα

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

Τα 4 στόμια στη συσκευή είναι 
το τύπου για το σωλήνα ÜR 
Ø 65 mm (κωδ. πρ. 40230-00). 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο ανθεκτικοί στην πίεση 
σωλήνες ανεμιστήρα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ποιότητας της 
Truma. Διαφορετικοί σωλήνες, οι 
οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις 
δικές μας απαιτήσεις ποιότητας 
(ιδιαίτερα την αντοχή στην πίεση 
κορυφής, τη διάμετρο σωλήνα 
καθώς και τον αριθμό των 
αυλακώσεων), δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθούν σε καμιά 
περίπτωση.

Trumatic C 6002:

Στην Trumatic C 6002 πρέπει να 

συνδεθούν όλα τα 4 στόμια 

θερμού αέρα για την αποφυγή 
συμφόρησης της θερμότητας. 
Η διατομή των σωλήνων θερμού 
αέρα δεν επιτρέπεται να 
μειωθεί από μάζεμα ή ανάλογες 
ενέργειες.

Όταν τοποθετείται σε έναν 
αγωγό θερμού αέρα της 

Trumatic C 6002 ένα επίδεκτο 
κλεισίματος ακραίο τεμάχιο EN 
(π. χ. στο μπάνιο), πρέπει να 
τοποθετηθεί ένα δεύτερο μη 
επίδεκτο κλεισίματος ακροφύσιο 
σε αυτόν τον αγωγό θερμού 
αέρα.

Trumatic C 4002:

Στην Trumatic C 4002 μπορούν 
να χρησιμοποιούνται όλες οι 
τέσσερις ή μόνο οι τρεις έξοδοι 
θερμού αέρα (για μια άριστη 
διανομή θερμού αέρα η Truma 
συνιστά να χρησιμοποιούνται 
πάντα οι τέσσερις έξοδοι θερμού 
αέρα!). Η μη κατειλημμένη 
έξοδος θερμού αέρα 
σφραγίζεται με ένα καπάκι 
φραγής VD (κωδ. πρ. 40353-01).

Σε χρησιμοποίηση  των 
4 εξόδων θερμού αέρα 

επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε 
έναν αγωγό θερμού αέρα της 
Trumatic C 4002 ένα επίδεκτο 
κλεισίματος ακραίο τεμάχιο EN. 
Σε μόνο 3 εξόδους θερμού αέρα 
πρέπει να προσέξετε, ώστε σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης ενός 
επίδεκτου κλεισίματος ακραίου 
τεμαχίου (π. χ. μπάνιο) να είναι 
τοποθετημένο ένα δεύτερο μη 
επίδεκτο κλεισίματος ακροφύσιο 
στον αγωγό θερμού αέρα.

Το σύστημα θερμού αέρα 
συγκροτείται ιδιαίτερα για 
κάθε τύπο οχήματος σύμφωνα 
με την αρχή δομοστοιχειωτών 
κατασκευών. Για το σκοπό αυτό 
υπάρχει διαθέσιμη μια πλούσια 
γκάμα πρόσθετων εξαρτημάτων 
(βλέπε διαφημιστικό έντυπο). 
Σχέδια με τις ιδανικές προτάσεις 

τοποθέτησης για εγκαταστάσεις 
θερμού αέρα για όλους τους 
γνωστούς τύπους τροχόσπιτων 
και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων 
μπορούν να ζητηθούν δωρεάν 
από το κεντρικό σέρβις της 
Truma.

Σε περίπτωση χρήσης του 
σωλήνα VR Ø 72 mm μέχρι 

την εκάστοτε πρώτη έξοδο αέρα 
μειώνεται ο θόρυβος αέρα. Για 
τη σύνδεση αυτού του σωλήνα 
απομακρύνετε τους κάλυκες 
προσαρμογής από τα στόμια 
εξόδου αέρα και χρησιμοποιείτε 
το σετ συνδετήρων U (κωδ. πρ. 
34000-81800).

Επαναφορά 
ανακυκλωμένου αέρα

Ο ανακυκλωμένος αέρας 
αναρροφείται πάλι από τη 
συσκευή, είτε άμεσα μέσω 
ενός τουλάχιστον 150 cm² 
μεγάλου ανοίγματος από 
το χώρο διαμονής προς το 
χώρο εγκατάστασης ή μέσω 
περισσότερων μικρότερων 
ανοιγμάτων με την ίδια συνολική 
επιφάνεια.

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). 

Ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου 
Ø 8 mm πρέπει να συνδεθεί με 
ένα βίδωμα δακτυλίου διάτμησης 
στο στόμιο σύνδεσης. Κατά 
το σφίξιμο κρατάτε κόντρα με 
προσοχή με ένα δεύτερο κλειδί!

Το στόμιο σύνδεσης αερίου στη 
συσκευή δεν επιτρέπεται να 
κοπεί ή να παραμορφωθεί.

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

Η τοποθέτηση των σωλήνων 
πρέπει να επιλέγεται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η 
συσκευή να μπορεί πάλι να 
αποσυναρμολογηθεί για 
εργασίες σέρβις.

Στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου 
πρέπει ο αριθμός των σημείων 
σύνδεσης σε χώρους που 
χρησιμοποιούνται από άτομα να 
περιορίζεται στο μέτρο που αυτό 
είναι τεχνικά δυνατό.

Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους τεχνικούς 
και διοικητικούς κανονισμούς 
της εκάστοτε χώρας χρήσης 
(στην Ευρώπη π. χ. EN 1949 για 
οχήματα ή EN ISO 10239 για 
σκάφη).
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Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
διατάξεις και κανονισμοί 
(στη Γερμανία π. χ. το φύλλο 
εργασίας του DVGW G 607 για 
οχήματα ή το G 608  για σκάφη).

Σύνδεση νερού

Για τη λειτουργία του 
θερμοσίφωνα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι αντλίες 
πίεσης και υποβρύχιες αντλίες 
μέχρι 2,8 bar, όπως επίσης 
και όλοι οι μείκτες με ή χωρίς 
ηλεκτρικό διακόπτη.

Εικόνα H: Σε περίπτωση χρήσης 
υποβρύχιων αντλιών πρέπει να 
συναρμολογηθεί μια ανασταλτική 
βαλβίδα (33 – δεν εμπεριέχεται 
στον προμηθευόμενο εξοπλισμό) 
μεταξύ της αντλίας και της 
πρώτης διακλάδωσης (βέλος 
δείχνει τη φορά ροής).

Εικόνα J: Σε περίπτωση 
χρήσης αντλιών πίεσης με 
μεγάλη υστέρηση σύνδεσης 
μπορεί να ρέει πίσω ζεστό 
νερό μέσω της βρύσης κρύου 
νερού. Ως ασφάλεια ροής 
επιστροφής συνιστούμε τη 
συναρμολόγηση μεταξύ της 
εξόδου προς τη βρύση κρύου 
νερού και τη βαλβίδα εκκένωσης 
μιας ανασταλτικής βαλβίδας 
(34 – δεν εμπεριέχεται στον 
προμηθευόμενο εξοπλισμό).

Για τη σύνδεση στο θερμοσίφωνα 
και την ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
εύκαμπτοι σωλήνες ανθεκτικοί 
στην πίεση και στο ζεστό νερό 
(π. χ. εύκαμπτος σωλήνας 
θερμοσίφωνα SHB της Truma 
κατάλληλος για τρόφιμα, 
ανθεκτικός στην πίεση μέχρι 
3,5 bar) με μια εσωτερική 
διάμετρο των 10 mm.

Για σταθερό πέρασμα σωλήνων 
(π. χ. σύστημα John Guest) η 
Truma προσφέρει ως ειδικά 
πρόσθετα εξαρτήματα τις 
συνδέσεις νερού (42), τη 
βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης 
(36) καθώς επίσης και μια 
ανασταλτική βαλβίδα (33 + 34) 
με εσωτερική σύνδεση Ø 12 mm.

Σε περίπτωση σύνδεσης σε μια 
κεντρική τροφοδοσία νερού 
(σύνδεση υπαίθρου ή πόλης) 
ή σε δυνατότερες αντλίες 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας 
μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα 
εμποδίζει την εμφάνιση πιέσεων 
υψηλότερων των 2,8 bar στο 
θερμοσίφωνα.

Η τοποθέτηση των εύκαμπτων 
σωλήνων νερού πρέπει να γίνεται 
κατά το δυνατόν σε μικρό μήκος 
και χωρίς τσακίσματα. Όλες οι 
συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων 
πρέπει να ασφαλίζονται με 
σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων 
(επίσης και αυτοί για κρύο 
νερό)! Από τη θέρμανση του 

νερού και την προκαλούμενη 
από αυτό διαστολή μπορούν 
να εμφανιστούν μέχρι την 
ενεργοποίηση της ασφάλειας 
υπερπίεσης στη βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης πιέσεις 
μέχρι 3,5 bar (εφικτό επίσης και 
σε υποβρύχιες αντλίες).

Για τη στερέωση των εύκαμπτων 
σωλήνων στον τοίχο ή στο 
δάπεδο συνιστούμε τους 
συνδετήρες εύκαμπτων σωλήνων 
(κωδ. πρ. 40712-01), οι οποίοι 
παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 
μια ασφαλούς από τον παγετό 
τοποθέτησης των εύκαμπτων 
σωλήνων νερού επάνω στους 
σωλήνες διανομής θερμού αέρα 
της θερμάστρας.

Για την εξασφάλιση της 
πλήρους εκκένωσης 

του νερού καθώς επίσης 
για τη διαρκή στεγανότητα 
των εύκαμπτων σωλήνων 
νερού στη συσκευή πρέπει 
να χρησιμοποιούνται πάντα 
οι εμπεριεχόμενες βιδωτές 
συνδέσεις!

Η γωνιακή σύνδεση (με βαλβίδα 
αερισμού, εικόνα K) συνδέεται 
στην επάνω σύνδεση θερμού 

νερού και η δεύτερη γωνιακή 

σύνδεση στην κάτω σύνδεση 

κρύου νερού.

Τοποθετείτε το σύνολο 
των αγωγών νερού 

καθοδικά προς τη βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης! Κανένα 

δικαίωμα εγγύησης για ζημιές 

από παγετό!

Τοποθέτηση της 
ηλεκτρικής βαλβίδας 
ασφαλείας/
εκκένωσης

Η ηλεκτρική βαλβίδα 
ασφαλείας/εκκένωσης πρέπει 
να τοποθετηθεί πολύ κοντά στη 
συσκευή σε θερμαινόμενο χώρο, 
σε μια θέση με καλή πρόσβαση 
για το χρήστη.

Κατά την επιλογή της θέσης 
προσέχετε, ώστε η βαλβίδα 
ασφαλείας /εκκένωσης (36) 
να μην τοποθετηθεί κοντά σε 
ξένες πηγές θερμότητας 
(π. χ. τροφοδοτικά)!

Εικόνα G: Ανοίγετε οπή με 
Ø 18 mm στο δάπεδο του 
οχήματος. Τοποθετείτε τον 
εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης 
στο στόμιο εκκένωσης και 
διαπερνάτε και τα δύο μέσω 
του δαπέδου. Στερεώνετε τη 
βαλβίδα με 2 βίδες. Εκτελείτε 
την έξοδο των νερών απευθείας 
προς τα έξω σε μια θέση που 
προστατεύεται από πιτσιλίσματα 
(κατά περίπτωση τοποθετείτε 
προστατευτικό πιτσιλίσματος).

Τοποθέτηση των 
αγωγών νερού

Εικόνα G: Συνδέετε την 
τροφοδοσία κρύου νερού 
(35) στη βαλβίδα ασφαλείας/
εκκένωσης (36). Δεν χρειάζεται 
να ληφθεί υπόψη μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής.

Για να εξασφαλίσετε την άψογη 
λειτουργία της βαλβίδας 
ασφαλείας/εκκένωσης, πρέπει 
οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού να 
τοποθετηθούν χωρίς μηχανική 
τάση!

Βιδώνετε τη βιδωτή σύνδεση 
γωνιακής σύνδεσης στο σωλήνα 
σύνδεσης κρύου νερού (κάτω 
σωλήνας) και τη γωνιακή 
σύνδεση με ενσωματωμένη 
βαλβίδα εξαερισμού στο σωλήνα 
σύνδεσης ζεστού νερού (επάνω 
σωλήνας).

Εικόνα K: Σπρώχνετε επάνω 
παξιμάδι (37), δακτύλιο σύσφιξης 
(38) και O-ρινγκ (39). Ενώνετε 
βιδωτή σύνδεση και σωλήνα 
σύνδεσης και σφίγγετε με το 
παξιμάδι (37).

Εικόνα H + J: Δημιουργείτε 
σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα (40) 
για τροφοδοσία κρύου νερού 
μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας/
εκκένωσης (36) και τροφοδοσίας 
στο θερμοσίφωνα.

Τοποθετείτε τον αγωγό 
τροφοδοσίας ζεστού νερού 
(41) από τη γωνιακή σύνδεση 
με ενσωματωμένη βαλβίδα 
εξαερισμού (42) προς τα σημεία 
κατανάλωσης ζεστού νερού.

Εικόνα K: Σπρώχνετε τον 
εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού 
εξωτερικά Ø 11 mm (43) επάνω 
στο λαιμό εύκαμπτου σωλήνα της 
βαλβίδας εξαερισμού (44) και 
τοποθετείτε χωρίς τσακίσματα 
προς τα έξω. Εδώ η ακτίνα 
στο τόξο δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 40 mm.

Κόβετε τον εύκαμπτο σωλήνα 
εξαερισμού περ. 20 mm κάτω 
από το δάπεδο του οχήματος 
45° λοξά προς την κατεύθυνση 
πορείας.

Συναρμολόγηση 

του αισθητήρα 

θερμοκρασίας 

χώρου

Κατά την επιλογή θέσης 
προσέχετε, ότι ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας χώρου δεν 
επιτρέπεται να εκτίθεται σε 
άμεση ακτινοβολία θερμότητας. 
Για την άριστη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας χώρου συνιστούμε 
τη συναρμολόγηση του 
αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου 
πάνω από την πόρτα εισόδου.

Θα πρέπει να προσέξετε, 
ώστε ο αισθητήρας να 

είναι τοποθετημένος πάντα 
επάνω σε έναν κάθετο τοίχο.

1. Εικόνα M: Ανοίγετε οπή 
Ø 10 mm.

2. Οδηγείτε το καλώδιο 
σύνδεσης από πίσω μέσω της 
οπής και τοποθετείτε το άκρο 
του καλωδίου με ένα μονωμένο 
βύσμα σύνδεσης στον αισθητήρα 
(δεν χρειάζεται να δοθεί προσοχή 
στην πολικότητα).

3. Σπρώχνετε μέσα τον 
αισθητήρα θερμοκρασίας 
χώρου και περνάτε το άκρο του 
καλωδίου με τα δύο μονωμένα 
βύσματα σύνδεσης προς 
την ηλεκτρονική μονάδα της 
θερμάστρας (εάν χρειάζεται 
επιμηκύνετε με ένα καλώδιο 
2 x 0,5 mm²).

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ο εμπεριεχόμενος 

αισθητήρας θερμοκρασίας 
χώρου. Εάν δεν συνδεθεί αυτός, 
καίει η θερμάστρα με τη μέγιστη 
απόδοση, χωρίς να μπορεί να 
περιορίζεται η θερμοκρασία 
χώρου.

Τοποθέτηση των 

χειριστηρίων

Σε περίπτωση χρήσης 
χειριστηρίων ειδικών για το 
όχημα ή τον κατασκευαστή 
πρέπει η ηλεκτρική σύνδεση να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
την περιγραφή συνδέσεων της 
Truma. Κάθε μετατροπή των 
αντίστοιχων εξαρτημάτων της 
Truma οδηγεί στην παύση ισχύος 
της εγγύησης καθώς επίσης στον 
αποκλεισμό από δικαιώματα της 
εγγύησης. Ο κατασκευαστής 
είναι υπεύθυνος για ένα αντίτυπο 
οδηγιών χρήσης για το χρήστη 
καθώς επίσης για την εκτύπωση 
των χειριστηρίων!

Προβλέπετε τη θέση για τα 
χειριστήρια σε ένα καλά εμφανές 
σημείο. Μήκος του καλωδίου 
σύνδεσης 3 m. Εάν απαιτείται 
προμηθεύεται ένα καλώδιο 
προέκτασης 5 m (σε συνδυασμό 
8 m – κωδ. πρ. 34300-01).

Εάν δεν είναι εφικτή η 
εντοιχισμένη τοποθέτηση 
των χειριστηρίων, η Truma 
προμηθεύει εφόσον το 
επιθυμείτε ένα επιτοίχιο πλαίσιο 
(45 – κωδ. πρ. 40000-52600) ως 
ειδικό πρόσθετο εξάρτημα.

1. Εικόνα L: Τοποθετείτε το 
χειριστήριο για τη λειτουργία με 
αέριο (46) και (εφόσον υπάρχει) 
το χειριστήριο για τη λειτουργία 
με ηλεκτρικό (47) κατά το 
δυνατόν το ένα δίπλα στο άλλο 
(απόσταση κέντρο οπών 66 mm).
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2. Ανοίγετε στο καθένα μια οπή 
Ø 55 mm (απόσταση κέντρο 
οπών 66 mm).

3. Τοποθετείτε το καλώδιο 
χειριστηρίου (48) στο χειριστήριο 
για λειτουργία με αέριο (46) και 
στη συνέχεια τοποθετείτε το 
πίσω καπάκι επικάλυψης (49) ως 
αποφόρτιση εφελκυσμού.

4. Σπρώχνετε τα καλώδια προς 
τα πίσω και περνάτε τα καλώδια 
σύνδεσης (48 + 50) προς τη 
θερμάστρα.

5. Στερεώνετε και τα δύο 
χειριστήρια με έκαστο 4 βίδες 
(51) και τοποθετείτε το πλαίσιο 
επικάλυψης (52). 

Ως τελείωμα στα 
πλαίσια επικάλυψης 

η Truma προμηθεύει ως 
ειδικά πρόσθετα εξαρτήματα 
πλευρικά εξαρτήματα (53) 
σε 8 διαφορετικά χρώματα. 
(Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε 
από το εμπορικό κατάστημα.)

Σύνδεση αισθητήρα 

θερμοκρασίας 

χώρου και 

χειριστηρίου στη 

συσκευή

Εικόνα N: Αφαιρείτε το επάνω 
κάλυμμα της ηλεκτρονικής 
μονάδας ελέγχου (54) και 
τοποθετείτε τα καλώδια 
σύνδεσης του αισθητήρα 
θερμοκρασίας χώρου (55 – δεν 
χρειάζεται να δώσετε προσοχή 
στην πολικότητα), χειριστηρίου 
(48) και κατά περίπτωση 
χρονοδιακόπτη (56). Σπρώχνετε 
πάλι επάνω το καπάκι.

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.

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

Σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
στο αμάξωμα πρέπει να 
διακόπτεται η σύνδεση της 
συσκευής από το δίκτυο 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Σε περίπτωση 
λανθασμένης σύνδεσης 

των πόλων υπάρχει ο κίνδυνος να 
καούν τα καλώδια. Εκτός αυτού 
παύει να ισχύει κάθε δικαίωμα 
εγγύησης ή ευθύνης.

Εικόνα N: Για την εξασφάλιση 
μιας άριστης τροφοδοσίας 
ρεύματος, πρέπει η θερμάστρα 
να συνδεθεί στο ασφαλισμένο 
δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
(κεντρική ηλεκτρική εγκατάσταση 
10 A) με καλώδιο 2 x 2,5 mm² 
(σε μήκη πάνω από 6 m με 
καλώδιο 2 x 4 mm²). Κατά 
περίπτωση πρέπει να λάβετε 
υπόψη πτώσεις τάσης στον 
αγωγό τροφοδοσίας. Συνδέετε 
αρνητικό αγωγό στην κεντρική 
γείωση. Σε περίπτωση απευθείας 
σύνδεσης στη μπαταρία πρέπει 
να ασφαλίζεται ο θετικός και 
αρνητικός αγωγός. Για τη 
σύνδεση (57) χρησιμοποιείτε  
πλήρως μονωμένους θηλυκούς 
πλακέ ακροδέκτες 6,3 mm.

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 
(Volt αιχμή-αιχμή).

Για τη σύνδεση 
περισσότερων συσκευών 

12 V συνιστούμε τη συσκευή 
φόρτισης μπαταριών της Truma 
NT12/ 3-18 (κωδ. πρ. 39901-01). 
Η συσκευή αυτή φόρτισης 
(18 A ρεύμα φόρτισης) είναι 
κατάλληλη για τη φόρτιση 
μπαταριών οξέος μολύβδου 
ή ζελατίνης μολύβδου. Άλλες 
συσκευές φόρτισης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο με 
μια μπαταρία 12 V ως ρυθμιστή. 
Συσκευές τροφοδοσίας 
ρεύματος πρέπει να διαθέτουν 
μια ρυθμιζόμενη 12 V-έξοδο 
(μερίδιο εναλλασσόμενης τάσης 
μικρότερο από 1 Vss – Volt ss, 
αιχμή-αιχμή).

Για να προστατέψετε 
τη χωρητικότητα της 

μπαταρίας συνιστούμε ηλιακούς 
συλλέκτες. Παρακαλείσθε 
να ενημερωθείτε από τα 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Ηλεκτρική σύνδεση 
της βαλβίδας 
ασφαλείας/
εκκένωσης

Εικόνα G: Συνδέετε τη βαλβίδα 
με το κόκκινο καλώδιο συνεχούς 
ρεύματος (+) στο ασφαλισμένο 
δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
του οχήματος (1 A). Συνδέετε το 
2-πολικό καλώδιο με το διπλό 
βύσμα (58) στη μονάδα ελέγχου. 
Ως ειδικό πρόσθετο εξάρτημα η 
Truma προμηθεύει ένα καλώδιο 
προέκτασης μήκους 50 cm 
(κωδ. πρ. 70070-08500).

Θα πρέπει να προσέξετε, ώστε 
το καλώδιο να μην περνά πάνω 
από τους σωλήνες διανομής 
αέρα και/ή επιβαρυμένα 
από θερμότητα εξαρτήματα 
της συσκευής (π. χ. πόδι της 
συσκευής)! 

Το καφέ καλώδιο (59) 
προβλέπεται για το 
τηλεχειριστήριο της βαλβίδας 
ασφαλείας/εκκένωσης (βλέπε 
οδηγίες χρήσης – πρόσθετα 
εξαρτήματα).

Ηλεκτρική σύνδεση 

230 V 

(ειδική έκδοση)

Η ηλεκτρική σύνδεση 
επιτρέπεται να γίνεται 

μόνο από έναν ειδικό τεχνικό 
(στη Γερμανία σύμφωνα με 
το VDE 0100, τμήμα 721). Οι 
υποδείξεις που δίδονται εδώ 
δεν αποτελούν προτροπή σε 
αρχαρίους να εκτελέσουν οι ίδιοι 
την ηλεκτρική σύνδεση, αλλά 
χρησιμεύουν ως πρόσθετες 
πληροφορίες στον εξειδικευμένο 
τεχνικό που επιλέξατε για την 
εγκατάσταση!

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 
εκτελείται μέσω ενός καλωδίου 
3 x 1,5 mm² (π. χ. εύκαμπτος 
αγωγός H05VV-F) σε μια πρίζα 
διανομής (δεν εμπεριέχεται στον 
προμηθευόμενο εξοπλισμό).

Προσέχετε οπωσδήποτε για τη 
σωστή σύνδεση με τα σωστά 
χρώματα!

Για εργασίες συντήρησης και 
επισκευών πρέπει να υπάρχει μια 
διάταξη απομόνωσης επιτόπιας 
κατασκευής για την απομόνωση 
όλων των πόλων από το 
ηλεκτρικό δίκτυο με τουλάχιστον 
3,5 mm απόσταση επαφής.

Τοποθετείτε την πρίζα διανομής 
κοντά στη συσκευή – στο δάπεδο 
του οχήματος ή στον τοίχο – 
(μήκος καλωδίου 90 cm).

Συνδέετε καλώδιο χειριστηρίου, 
καλώδιο ηλ. τροφοδοσίας 
230 V και καλώδιο θερμαντικών 
κυλίνδρων σύμφωνα με την 
εικόνα.

1 = Καλώδιο χειριστηρίου
2 = Καλώδιο ηλ. τροφοδοσίας 
  3 x 1,5 mm²
3 = Καλώδιο θερμαντικών 
  κυλίνδρων
4 = καφέ
5 = πράσινο
6 = μπλε
7 = κίτρινο
8 = λευκό
9 = κίτρινο/πράσινο

Όλα τα καλώδια πρέπει να 
ασφαλίζονται με σφιγκτήρες.

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 για οχήματα ή G 608 για 
σκάφη).

Στη συνέχεια ελέγχετε σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης όλες 
τις λειτουργίες της συσκευής, 
ιδιαίτερα την εκκένωση του 
νερού. Κανένα δικαίωμα 

εγγύησης για ζημιές από 

παγετό!

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)! Σε 
περίπτωση έλλειψης ετικετών, 
αυτές μπορούν να ζητηθούν από 
την Truma.


