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Trumatic
C 3402, C 6002
Topení na zkapalněný
plyn s integrovaným
bojlerem pro obytná
motorová vozidla,
obytné přívésy a čluny

Návod k použití
Před uvedením do provozu
je třeba si bezpodmínečně
přečíst návod k použití a
"Důležité pokyny k obsluze"!
Povinností majitele vozidla je
zajiětění správné obsluhy zařízení.
Se zařízením dodanou žlutou
nálepku s důležitými pokyny
musí montážní pracovník
nebo majitel vozidla nalepit na
takovém místě ve vozidle, kde
je dobře viditelná pro každého
uživatele (například na dveřích
ěatníku)! Chybějící nálepky je
možno si vyžádat u firmy Truma.
Pozor: Před prvním použitím
bezpodmínečně celé zásobování vodou dobře propláchněte ohřátou čistou vodou Jestliže topení není v provozu,
nasadit vždy komínkový kryt.
Jestliže topení není v provozu,
obsah vody při nebezpečí
zamrznutí bezpod-mínečně
vypustit! Žádný nárok na
záruku v případě ěkody způsobené zamrznutím! Obsah
vody vypustit také před
opravářskými a údržbářskými
pracemi na vozidle (v dílnách!), protože se při odpojeném elektrickém napájení
elektrický bezpečnostní/
výpustní ventil automaticky
otevře!

Funkční popis
Topení Trumatic C pracuje s
hořákem, kterému je spalovací vzduch dodáván pomocí
ventilátoru. Tím je zajiětěna
bezvadná funkce i během
jízdy.
U zimního provozu volí zařízení automaticky potřebný
výkonnostní stupeň hořáku
podle rozdílu tepla mezi
nastavenou a momentální
teplotou prostoru. Typ C 6002
pracuje ve třech výkonnostních stupních (2000, 4000 a
6000 W), typ C 3402 ve dvou
výkonnostních stupních (2000,
3400 W).
U letního provozu se obsah
vody ohřívá v nejnižěím
výkonnostním stupni hořáku.
Při dosažení teploty vody

60°C nebo 40°C hořák vypne
a žlutá kontrolní lampička zhasne.
Při použití zařízení pouze pro
studenou vodu bez bojleru se
kotel bojleru naplní vodou.
Aby se zabránilo ěkodám
způsobeným zamrznutím,
musí být obsah vody vypuětěn aktivováním bezpečnostního/výpustního ventilu. To platí i v případě, že bojler nebyl uveden do provozu.
Jako alternativa se skýtá možnost montáže (proti horku
rezistentního) uzavíracího ventilu před přípojem teplé a studené vody.
V případě napojení na centrální vodovodný rozvod (mimoměstký a městský) nebo při
použití silnějěích čerpadel
musí být použit tlakový omezovač, který zabrání vzniknutí
vyěěího tlaku v bojleru než
2,8 bar.

Ovládací část
s termostatem

4. Při zimním provozu:
Nastavte posuvný přepínač (b)
na „Zimní provoz“ a na otočném knoflíku (a) nastavte
požadovanou teplotu místnosti.

Zvláětní verze
s dodatečným
elektrickým ohříváním
230 V, 450 W

Upozornění: Topení Trumatic
C je teplovzdušné topení s
přídavnou přípravou teplé
vody. Proto je možný provoz
vytápění jak s obsahem
vody, tak i bez něj.
U naplněného bojleru se užitková voda automaticky ohřeje.
Teplota vody závisí na odevzdaném tepelném výkonu.
U prázdného bojleru a nízko
nastavené teplotě místnosti
doporučujeme posuvný přepínač pro teplotu vody (c) nastavit na 40°C, aby se zabránilo
nepotřebnému vytopení nádoby s vodou a tím i příliš častému zapnutí a vypnutí topení.

Vypnout

Spínač na ovládací části přepnout na „1”. Kontrolní lampička ukazuje, že zářízení je v
provozu.
Při použití vypínačů specifických pro vozidlo: viz návod k
použití výrobce vozidla.
Pokyn: Teplotu vody nelze
předem nastavit, automatické
omezení teploty při ca 60°C!
Za účelem rychlejšího ohřevu
obsahu bojleru lze přístroj
současně provozovat jak s plynem tak i el. proudem.

Posuvný vypínač (b) nastavit
do střední pozice.
Obsah vody při nebezpečí
mrazu bezpodmínečně
vyprázdnit!

Elektrický bezpečností/
výpustní ventil

Při delěím nepoužití zařízení
uzavřít rychlouzavírací ventil v
přívodu plynu a plynovou
láhev.
a = regulační kolečko pro
teplotu prostoru (osvět
lené zelenou kontrolní
lampičkou „provoz”)
b = posuvná páčka:
topení + bojler
(zimní provoz)
vypnuto
bojler
(letní provoz)
c = posuvná páčka pro teplo
tu vody 60°C nebo 40°C
(letní provoz)
d = červená kontrolní
lampička „porucha
“
e = žlutá kontrolní lampička
„fáze ohřívání bojleru“

Uvedení do provozu
1. Přezkouěet, jestli je komínek volný. Případná zakrytí
bezpodmínečně odstranit, při
použití na člunu otevřít palubní komínek.
2. Otevřít plynovou láhev a
rychlouzavírací ventil v přívodu
plynu.
3. Při letním provozu:
Nastavte posuvný přepínač (b)
na „Letní provoz“ a posuvný
přepínač (c) na požadovanou
teplotu vody.

Zelená kontrolní
lampička „provoz”
(pod regulačním
kolečkem)
U zapnutého zařízení svítí
zelená kontrolní lampička.
Jestliže kontrolní lampička
nesvítí, může být příčina u
(hlavního) vypínače. Přečtěte
si odpovídající návod výrobce
vozidla.

Červená kontrolní
lampička „porucha”
Kontrolní lampička (d) svítí při
poruěe nepřetržitě. Příčinou
může být například nedostatek plynu, nedostatek spalovacího vzduchu, vadná pojistka atd. Zruěení poruchy se
uskuteční vypnutím a novým
zapnutím topení.
Blikání ca. 1 x za vteřinu
oznamuje příliě nízké provozní
napětí

g = ovládací tlačítko
„uzavřeno“
h = ovládací tlačítko
„vyprázdnit“
Důležitý pokyn: Vypouštěcí
ventil je udržován v uzavřeném stavu pomocí elektrické
cívky. Aby nedošlo ke zbytečnému zatížení baterie, doporučujeme při déle trvajícím prostoji vypouštěcí ventil otevřít
(odstavení z provozu)!

Pokyny pro elektrický
pojistný/vypouštěcí
ventil
Při teplotách pod 2°C na bezpečnostním/výpustním ventilu
může obsah vody vytéct sám
(když zařízení není v provozu, i
v případě poruchy)!
Z důvodu zabránění ztráty
vody zařízení zapnout posuvným vypínačem (b) na ovládací části (letní nebo zimní provoz) a bezpečnostní/výpustní
ventil opět uzavřít vytažením
ovládacího tlačítka (g).
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Pozor: Bez topného provozu
může být bezpečnostní/
výpustní ventil opět uzavřen
až u teplot nad 8°C!

Aby se zabránilo usazení mikroorganizmů, doporučuje se v
pravidelných odstupech bojler
ohřát na 70°C (možné pouze v
rámci zimního provozu).

Plnění bojleru

Vody nelze použít jako pitné
vody!

1. Elektrický bezpečnostní/
výpustní ventil uzavřít vytažením ovládacího tlačítka (pozice g).
Pozor: Při teplotách okolo 8°C
a nižěích nejprve zapnout
topení nebo bojler, aby ventil
opět neotevřel!
2. Zapnout proud pro vodní
čerpadlo (hlavní vypínač nebo
vypínač čerpadla).
3. Otevřít kohouty teplé vody
v kuchyni a v koupelně (předvoliče teploty nebo jednoručně ovladatelné armatury
nastavit na „teplo”). Armatury
nechat tak dlouho otevřené,
než se vytlačí vzduch, bojler
se naplní a voda začne téct.

Vypuětění bojleru
1. Přeruěit proud pro vodní
čerpadlo (hlavní vypínač nebo
vypínač vodního čerpadla).
2. Otevřít kohouty teplé vody
v kuchyni a v koupelně.
3. Elektrický bezpečnostní/
výpustní ventil otevřít zatlačením ovládacího tlačítka
(pozice h).
Bojler se nyní vyprázdní přes
bezpečnostní/výpustní ventil
přímo ven. Přezkouěet, jestli
obsah vody kompletně vytekl
(12 l).

Pojistky zařízení se nacházejí v
krabici elektronické řídicí jednotky umístěné na zařízení.
Důležitý pokyn: Jemná pojistka F1 se nachází na elektronické destičce a smí být
vyměněna pouze za stejnou
pojistku (4 AT, setrvačná).
Pozor: Pojistka F2 smí být
vyměněna pouze odborníkem.

MODIMIDOFRSASO

Truma spínací hodiny ZUC 2,
kompletní s 3 m kabelu
(čís. výrobku 34041-01).

1. Jeli komínek umístěn v
blízkosti otevíratelného okna
(resp. střešního okna) obzvláště je-li umístěn přímo
pod ním - musí okno během
provozu zůstat zavřené. (viz
výstražný štítek).

Upozornění: Použitá nádoba
na vodu je vyrobena z ušlechtilé oceli na potraviny VA
(nerezavějící ocel).
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Montážní rám BRC pro „montáž ovládací“ části a spínacích
hodin ZUC (čís. výrobku
34030-01) pod omítku.
Rám ovládací části BR pro
„Montáž pod omítkou“
ovládací části pro elektrovytápění a dálkové ovládání
vypouštěcího ventilu
(čís. výrobku 39981-01).

Důležité pokyny
pro obsluhu

Elektrická vytápěcí manžeta
230 V, 450 W pro teplou vodu
kompl. s přípojným kabelem
3 m (čís. výrobku 34140-01).

2. Koaxiální potrubí je nutno
pravidelně přezkouěet, zejména po delěích jízdách, na
nepoěkozenost a na pevné
upevnění, což platí také pro
upevnění zařízení a komínku.
3. Po vzbuchnutí (vadném
zapálení) nechat vedení spalin
zkontrolovat odborníkem!

Dálkové ovládání pro elektrický bezpečnostní/výpustní
ventil, kompletní s 3 m kabelu
(čís. výrobku 34170-01),
Elektrické přísluěenství má
zástrčku a může být jednotlivě
připojeno.

6. Zabudovaný tepelný omezovač přeruěí přívod plynu v
případě příliě vysoké teploty
topení. Otvory pro výstup
teplého vzduchu a otvor pro
přístup okolního vzduchu
nesmí být proto uzavřeny.
7. Při defektu elektroniky
zaělete řídící destičku s ploěnými spoji zpět dobře zabalenou. Při nedodržení ztráta
záruky! Jako náhradní díl
používat jenom originální
destičku!

Dálkové čidlo FFC pro teplotu
prostoru, kompletní s 3 m
kabelu (čís. výrobku 34200-01).

Údržba

Pro zbavení bojleru od vápna
používejte vinný ocet, který
přivedete do zařízení přítokem
vody. Nechat působit a potom
bojler důkladně propláchnout
čerstvou vodou. Pro zbavení
od zárodků doporučujeme
použít „Certisil-Argento“, jiné
produkty (zejména obsahující
chlór) jsou nevhodné.

Komínkové prodloužení KVC
pro zimní kempink
(čís. výrobku 34070-01)
Střeění průchodka pro ochranné střechy obytných přívěsů
(čís. výrobku 34080-01).

Přísluěenství
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5. Pokyn pro dlouhodobý
kempink: Pro zimní kempink
doporučujeme pro střeění
komí-nek použít komínkové
prodloužení (čís. výrobku
34070-01). Komínkové prodloužení je během jízdy
nutno odebrat!
Při montáži nadstřeěení u
obytných přívěsů musí být
komínek pro odvod spalin
veden prostřednictvím tohoto
komínko-vého prodloužení
střechou a být upevněn svěracím prstencem
(čís. výrobku 34080-01).

Pojistky

Pozor: Výpustní nátrubek
elektrického bezpečtnostního/výpustního ventilu musí
být vždy zbaven od znečiětění (sněhového bláta,
ledu, listí, atd.).
Žádný nárok na záruku pro
ěkody způsobené zamrznutím!

Prodlužovací kabel pro ovládací část, časové spínací hodiny
ZUC, jakož i ovládací část pro
dálkové ovládání vypouštěcího
ventilu jsou na přání k dispozici.

4. Komínek pro odvod spalin a
přívod spalovacího vzduchu
musí být vždy udržován tak,
že je zbaven od znečiětění
(sněhové bláto, listí atd.).

8. V Německu musí být u
topení, která jsou zabudována v moto-rových vozidlech,
podle vyhláěky StVZO, § 22
a, vyměněn výměník tepla po
deseti letech po prvním zavedení do provozu, výrobcem
nebo jím pověřenou dílnou,
za originální náhradní díl. Rok
prvního zavedení do provozu
musí být na výrobním ětítku
trvale označen. Na zařízení
musí být umístěn ětítek, na
kterém je udáno prodejní
datum výměníku tepla a údaj
„originální náhradní díl“
(vedeli potrubí pro odvod spalin prostorem používaným
osobami, je nutné toto potrubí po deseti letech také
vyměnit za originální díly).
Za zajiětění provedení
zkouěky zařízení a za
výměnu dílů je zodpovědný
majitel vozidla.

Všeobecné
bezpečnostní pokyny
V případě netěsnosti
plynového systému a zápachu plynu:
- uhasit všechny zdroje
otevřeného ohně!
- nekouřit!
- vypnout zařízení!
- uzavřít plynovou láhev!
- otevrete okna a dvere!
- nezapínat žádné
vypínače!
- celou plynovou
soustavu nechat
překontrolovat
odborníkem!

1. Opravy smí provádět
pouze odborník.
Pozor: Po každé demontáži
odvodního potrubí spalin
musí být namontován nový
těsnicí O-kroužek!
2. Každá změna na zařízení
(včetně potrubí pro odvod
spalin a komínku) nebo použití náhradních dílů a funkčně
důležitých částí příslušenství,
jež nejsou originálními díly
firmy Truma, jakož i nedodržení návodu k montáži a návodu k použití vede ke ztrátě
záruky a zaniká nárok na
náhradu škody. Mimo to zaniká povolení k provozu tohoto
zařízení a tím také v některých zemích povolení k provozu vozidla.
3. Provozní tlak plynového
zásobování 30 mbar (resp.
28 mbar butan/37 mbar
propan) nebo 50 mbar
musí souhlasit s provozním
tlakem přístroje (viz. štítek
vyrobce na přístroji).
4. Pouze pro Německo:
Zařízení na zkapalněný plyn
ve vozidlech musí vyhovovat
pracovnímu listu G 607, v člunech pro sportovní účely pracovnímu listu G 608 organizace DVGW.
Revizi plynového zařízení je
třeba opakovat každé dva
roky. Revizi provádí znalec v
oboru zkapalněných plynů
(DVFG, TÜV, DEKRA). Provedení kontroly je nutno potvrdit ve zkušebním protokolu
podle pracovního listu G 607,
popřípadě G 608 organizace
DVGW.
Za zajištění provedení
zkoušky je zodpovědný
majitel vozidla.

8. Z neobvyklého hluku při
hoření nebo õbytku plamene
lze usuzovat na poruchu
regulátoru. Regulátor je
nutné přezkoušet.
9. Předměty choulostivé na
teplo (např. plechovky se
sprejem) se nesmí ukládat
do vestavěného prostoru
topení, neboť by zde podle
okolností mohlo dojít ke zvýšení teploty.
V Německu se smí u plynových zařízení používat pouze
regulátory s bezpečnostním
ventilem předepsané normou
DIN 4811 nebo VP 306! Naše
firma doporučuje automobilový regulátor DUB firmy
Truma, popř. Truma Triomatic
pro plynová zařízení s dvěma
láhvemi umístěnými ve skřínce přístupné pouze zvenku
s automatickým přepojením
na rezervní láhev. Regulátory
Truma byly vyvinuty speciálně pro tvrdé podmínky v
obytných přívěsech, člunech
a vozidlech. Kromě bezpečnostního ventilu mají také
manometr, pomocí něhož lze
kontrolovat těsnost celého
plynového systému.
Regulátor šroubujte na plynovou láhev vždy velmi pečlivě
rukou. Při teplotách kolem
nuly a nižších by měly být
používány regulátory s
odmrazovacím zařízením
(Eis-Ex). Připojovací hadice
regulátoru je třeba pravidelně
kontrolovat na lámavost. Pro
zimní kempování by se měly
používat pouze speciální hadice odolné vůči mrazu. Plynové láhve musí stát vždy svisle!

Technické údaje
Druh plynu: zkapalněný plyn
(propan/butan)
Provozní tlak:
30 nebo 50 mbar
(viz výrobní ětítek)
Obsah vody:
12 litrů
Doba ohřátí na ca. 70°C:
ca. 35 minut (bojler)
ca. 80 minut (topení/bojler)
Vodní tlak:
max. 2,8 bar
Jmenovitý tepelný výkon:
C 3402: 2000/3400 W
C 6002: 2000/4000/6000 W
Spotřeba plynu:
C 3402: 170 - 285 g/h
C 6002: 170 - 490 g/h
Množství vzduchu:
C 3402: max 218 m3/h
C 6002: max 240 m3/h
Příkon proudu při 12 V
Topení + bojler:
C 3402: 0,2 - 2,4 A (Ø 0,9 A)
C 6002: 0,2 - 5,6 A (Ø 1,4 A)
Ohřívání bojleru: 0,4 A
Klidový proud: 0,001 A
Příkon elektrického
bezpečnostního/výpustního ventilu při 12 V:
0,035 A
Váha:
17,6 kg (bez obsahu vody)
Věeobecné konstrukční
povolení Spolkového úřadu
pro vozidla:
C 3402:
S 300
C 6002:
S 301
Prohláěení o konformitě:
Topení Trumatic C je odzkouěeno organizací DVGW a
vyhovuje směrnicím Evropského společenství
(90/396/EWG) pro plynová
zařízení a také platným směrnicím Evropského společenství. Pro země Evropského
společenství má topení identifikační číslo CE:
C 3402: CE-0085AS0121
C 6002: CE-0085AS0122

5. V jiných státech je třeba
dbát na platné předpisy tohoto státu. S ohledem na vaší
bezpečnost je nutné nechat
si celou plynovou instalaci a
zařízení pravidelně kontrolovat odborníkem (nejméně
každé dva roky).
6. Topení nesmí být v provozu při tankování a v garáži.
7. Při prvním uvedení úplně
nového a vyrobcem právě
dodaného přístroje, (resp. přístroje, ktery nebyl delší dobu
v provozu) je mošné, še z přístroje bude krátkodobě unikat dym a zápach. V tomto
případě se doporužuje nechat
přístroj hořet na plny vykon a
postarat se o dostatežné větrání místnosti.
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Trumatic
C 3402, C 6002
Topení na zkapalněný
plyn s integrovaným
bojlerem (Zvláštní
verze s přídavným
elektrickým vytápěním
230 V, 450 W pro
teplou vodu)

Předpisy

Návod k montáži

Každá změna na zařízení
(včetně potrubí pro odvod
spalin a komínku) nebo použití náhradních dílů a funkčně
důležitých částí příslušenství,
jež nejsou originálními díly
firmy Truma, jakož i nedodržení návodu k montáži a návodu
k použití vede ke ztrátě záruky a zaniká nárok na náhradu
škody. Mimo to zaniká povolení k provozu tohoto zařízení,
a tím v některých zemích také
povolení k provozu vozidla.

Montáž a opravu zařízení
smí provádět pouze odborný
pracovník. Před začátkem
prací pečlivě pročíst návod k
montáži a dbát pokynů v něm
uvedených!

Provozní tlak plynového
zásobování 30 mbar (resp.
28 mbar butan/37 mbar
propan) nebo 50 mbar musí
souhlasit s provozním tlakem přístroje (viz. štítek
vyrobce na přístroji).

Účel použití
Toto zařízení bylo vyvinuto pro
použití v obytných motorových
vozidlech, obytných přívěsech
a člunech. Po dohodě s firmou
Truma je možné i jiné použití.

Schválení
Prohlášení o shodě:
Topení Trumatic C je
odzkoušeno organizací
DVGW a vyhovuje směrnici
Evropského společenství
(90/396/EWG) pro plynová
zařízení a dalším platným
směrnicím Evropského společenství. Pro země Evropské
Unie má topení identifikační
číslo CE:
C 3402: CE-0085AS0121
C 6002: CE-0085AS0122
Zařízení je schváleno pro
montáž v prostorech používaných osobami (v motorových
vozidlech) a pro provoz během
jízdy.
Montáž není povolena uvnitř
autobusů a ve vozidlech pro
přepravu nebezpečného nákladu. Při montáži do speciálních vozidel musí být dodrženy
předpisy platné pro tato
vozidla.
V Německu musí být při
posouzení a zkoušce vozidla
podle §§ 19, 20 a 21 vyhlášky
StVZO přezkoušena také montáž. Při pozdější montáži je
třeba se řídit § 19 vyhlášky
StVZO.
Všeobecné konstrukční
povolení Spolkového úřadu
pro motorová vozidla
C 3402:
S 300
C 6002:
S 301

Rok prvního uvedení do
provozu musí být zaškrtnut
na výrobním štítku.
Při montáži zařízení musí
být dodrženy technické a
administrativní předpisy
toho státu, ve kterém je
vozidlo poprvé uvedeno
do provozu.
V Německu musejí plynová
zařízení, umístění lahví, rozvod plynového vedení,
odzkoušení a zkouška těsnosti odpovídat pracov-nímu listu
G 607 organizace DVGW pro
zařízení na zkapalněný plyn ve
vozidlech.
U vozidel užívaných v živnosti
je zapotřebí se řídit příslušnými předpisy k zabránění úrazu
zaměstnaneckých spolků
(BGV D 34).

jak při montáži uvnitř, tak i při
montáži vně. (U topení pracujících s čerstvým vzduchem
nesmí být čerstvý vzduch
nasáván z prostoru okolo
motoru nebo v blízkosti výfuku nebo v blízkosti otvorů pro
vývod spalin z topení).

Montážní pokyny
pro čluny
Montáž do člunů musí nastat
podle EN ISO 10239 („Zařízení na zkapalněný plyn; malá
plavidla“) nebo technických a
administrativních předpisů
země, v němž je člun poprvé
registrován.
V Německu musí být pro
sportovní čluny dodrženy
„Technické předpisy” G 608
organizace DVGW a pro živnostenckou plavbu na vnitrozemském vodstvu „Směrnice
pro stavbu, výbavu, zkoušku a
provoz zařízení na zkapalněný
plyn pro domácí potřeby na
lodích vnitrozemské plavby”
(BGR 146). Podle těchto
směrnic smí být zařízení na
zkapalněný plyn montováno
pouze montážními pracovníky
s certifikátem organizace pro
pracovní ochranu v oblasti živnostencké plavby na vnitrozemském vodstvu. Montáž
musí být přezkoušena znalci
této organizace. V jiných
zemích je třeba dodržovat
tam platné předpisy.
Bližší údaje o předpisech v
jednotlivých státech, ve kterých má být zařízení uvedeno
do provozu, je možno obdržet
u zahraničních zastoupení (viz
návod k použití).

Bližší údaje o předpisech v
jednotlivých státech, ve kterých má být zařízení uvedeno
do provozu, je možno obdržet
u zahraničních zastoupení (viz
návod k použití).

Další montážní pokyny jsou
uvedeny v Truma montážním
návodu pro vytápění člunů.

Odvod spalin a komínky musí
být namontovány tak, aby
nebylo možné vniknutí spalin
dovnitř vozidla. Součásti
vozidla, důležité pro jeho provoz, nesmí být omezeny ve
své funkci. Vyústění potrubí
pro odvod spalin musí směřovat nahoru nebo do strany.

Zařízení a potrubí k odvodu
spalin je třeba namontovat
takovým způsobem, aby bylo
kdykoliv dobře přístupné pro
servisní práce a mohlo být
lehce vymontováno a zamontováno.

Rozvod teplého vzduchu:
Otvory pro nasávání vzduchu,
kterým je vytápěno, musí být
umístěny tak, aby při normálních provozních podmínkách
nebylo možné nasátí spalin z
motoru vozidla a spalin topného zařízení. Konstrukčním
opatřením musí být zajištěno,
aby horký vzduch vedený
dovnitř vozidla nemohl být
znečištěn (např. výpary z
nafty). To je splněno například
u topných zařízení pracujících
s cirkulací okolního vzduchu,
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Umístění

Za účelem zajištění rovnoměrného vytápění vozidla musí
být topení ve vozidle umístěno pokud možno centrálně –
v šatníku, úložném prostoru
nebo na podobném místě v
dostatečné výšce, a to tak,
aby vzduchové potrubí mohlo
být na všechny strany rozvedeno v přibližně stejné délce.
Za tímto účelem vyříznout
otvor o velikosti nejméně
480 x 480 mm nebo odstranit
jednu stěnu nábytku.

Pozor: Aby se v případě
nehody zmenšilo možné
nebezpečí ohrožení osob
uvolněným topením, může
být horní krycí deska skříňky
(obr. C: 30) pevně přišroubována v jedné rovině s topením
k ostatním částem nábytku.
Nebo musí být (zejména při
montáži v zadní části vozidla)
před topením nebo vedle
topení umístěna stabilní
nábytková konzola (obr. C:
31). Za tímto účelem může
být na stabilní nábytkové konzole ve výši cca. 200 mm nad
podlahou upevněna pevná lišta
(minimálně 30 x 50 mm) nebo
zásuvná deska.
Pozor: Pod zařízením se
nesmějí nacházet žádné
materiály citlivé na teplo
(kabely, koberce, atd.), jelikož
na spodní části topení mohou
vznikat vysoké teploty!
Aby se zabránilo poškození
elektrických součástí uvnitř
zařízení, nesmí být na izolaci
zařízení upevněn rozvod elektřiny ani vody.
Na straně určené k připojení
stanu – speciálně u obytných
přívěsů – by neměl být používán komínek s vyústěním do
stěny, nýbrž komínek střešní.
Pro obytné přívěsy s nadstřešením jsou k dispozici speciální komínková prodloužení
a komínková průchodka (viz
návod k použití).
Komínky musejí být umístěny
tak, aby nedošlo ke vniknutí
spalin do vnitřního prostoru.
Proto je při volbě umístění
třeba dbát na to, aby se
přímo nad nimi - a 30 cm do
stran - nenacházela žádná otevíratelná okna, střešní okna
nebo větrací otvory. Není-li
toto možné, musí se výstražným štítkem umístěným na
vnitřní straně okna (resp.
střešního otvoru) upozornit na
skutečnost, že toto okno
musí během provozu zůstat
zavřeno.

2
Odvod spalin
Pro Trumatic C smí být používáno pouze potrubí pro odvod
spalin Truma AA-3 (čís. výrobku 39320-00), resp. potrubí
pro odvod spalin z ušlechtilé
oceli Truma AEM 3 (čís.
výrobku 39360-00) při montáži do člunů a potrubí pro přívod spalovacího vzduchu ZR
(č. výrobku 39580-00), jelikož
zařízení je odzkoušeno a
schváleno pouze s těmito
druhy potrubí.
Pozor: Údaje o délce se vztahují na potrubí pro přívod spalovacího vzduchu (položka 5).
5

Potrubí přiříznout na takovou
délku, aby při montáži vystupovalo z otvoru pro komínek.
Potrubí pro odvod spalin (1) je
přitom třeba uříznout o 10 cm
delší (u kratších potrubí do
70 cm pouze o 5 cm delší).
Tím se zabrání natahování
a přílišnému pnutí u potrubí
pro odvod spalin.

Přípustné délky
potrubí
Obr. A: Při použití komínku s
vyústěním do stěny mohou
být použity délky potrubí od
min. 50 cm do max. 100 cm,
které mohou být rozvedeny s
libovolným stoupáním nebo
klesáním o max. 5 cm.
Potrubí o délce od min.
100 cm do max. 150 cm musí
být rozvedeno s úhlem stoupání min. 45°.
Obr. B: U střešního komínku
používat potrubí o délce max.
230 cm s úhlem stoupání
min. 45°.
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Připojení koaxiálního
potrubí pro odvod
spalin k zařízení
Obr. D: Potrubí pro odvod
spalin (1) na konci stlačit tak,
aby vinutí dolehlo na vinutí.
Sponu (4) nasunout na potrubí pro odvod spalin (1) a
sponu (7) na potrubí pro přívod spalovacího vzduchu (5).
Potrubí pro odvod spalin nasunout přes O-kroužek (2) na
nátrubek (3). Sponu (4) zavěsit a přišroubovat. Potrubí pro
přívod spalovacího vzduchu
(5) upevnit sponou (7) na nátrubku (6).
Pozor: Po každé demontáži
se musí namontovat nový
O-kroužek.

4
Montáž komínku s
vyústěním do stěny
Obr. E: Komínek namontovat
na pokud možno rovnou plochu, která je ze všech stran
vystavena větru. Vyvrtat otvor
Ø 83 mm (dutiny v okolí otvoru pro komínek vyplnit dřevem). Utěsnit přiloženým
gumovým těsněním (8). Plochy s nerovným povrchem
potřít plastickým karosářským
tmelem - nepoužívat silikon!

odvod spalin (1) stlačit na
konci tak, aby vinutí dosedlo
na vinutí a nasunout přes Okroužek (10) na nátrubek (11)
(zalomení ukazuje nahoru).
Sponu (4) zavěsit otvorem na
horní kolíček (šroub směrem
dolů) a přišroubovat. Potrubí
pro přívod spalovacího vzduchu (5) nasunout na ozubený
nátrubek (12).
Vnitřní část komínku (9) upevnit šesti šrouby (14), vnější
část komínku (15) nasadit a
2 šrouby (16) přišroubovat.
Potrubí pro přívod spalovacího
vzduchu zevnitř upevnit sponou (7) na nátrubku (12).
Koaxiální potrubí pro komínek
upevnit na stěně nejméně
jednou sponou ZRS (17).
Pozor: Po každé demontáži
se musí namontovat nový
O-kroužek.
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Montáž střešního
komínku
Obr. F: Střešní komínek
namontovat na pokud možno
rovnou plochu, která je ze
všech stran vystavena větru.
Vyvrtat otvor Ø 83 mm ve
vzdálenosti středu otvoru od
postranních stěn min. 65 mm
(dutiny v okolí otvoru pro
komínek vyplnit dřevem).
Utěsnit přiloženým gumovým
těsněním (20) bez použití dalších těsnících hmot.
Gumové těsnění (20) navléci
na nástavec komínku (21).
Komínek prostrčit shora střechou a uvnitř utáhnout objímkou se závitem (22).
Nasadit stříšku komínku (23)
a zajistit dvěma šrouby (24).
Pozor: Otvory pro odvod
spalin (25) musí ústit napříč
ke směru jízdy. Nápis
„FRONT“ (26) natočit do
směru jízdy.
Sponu (7) nasunout na koaxiální potrubí.
Potrubí pro odvod spalin (1)
stlačit na konci tak, aby vinutí
dolehlo na vinutí a nasunout
přes O-kroužek (27) na nátrubek (28). Sponu (4) zavěsit a
přišroubovat. Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu (5)
nasunout na nátrubek (29) a
zajistit sponou (7).

Než prostrčíte koaxiální potrubí pro odvod spalin vyvrtaným
otvorem, nasaďte na koaxiální
potrubí sponu (7).

Koaxiální potrubí upevnit na
stěně nejméně třemi sponami ZRS (17).

Gumové těsnění (8) a sponu
(4) nasunout na vnitřní část
komínku (9). Potrubí pro

Pozor: Po každé demontáži
se musí namontovat nový
O-kroužek.
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Upevnění zařízení
Zařízení nastavit do montážní
polohy a pevně přišroubovat
bezpodmínečně třemi
přiloženými upevňovacími
šrouby B 5,5 x 25 k vhodnému podkladu (deska z vrstveného dřeva, laminátová nebo
kovová podlaha).
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Rozvod teplého
vzduchu a přívod
okolního vzduchu
Rozvod teplého
vzduchu
Systém rozvodu teplého vzduchu je koncipován individuálně
na základě stavebnicového
principu, a to pro každý typ
vozidla jinak. Pro tento účel je
k dispozici bohatý doplňkový
program (viz prospekt). Nákresy s návrhy pro optimální rozvod teplého vzduchu pro
všechny běžné typy obytných
přívěsů a obytných motorových vozidel je možné si bezplatně vyžádat u servisní centrály firmy Truma.
U typu Trumatic C 6002 musí
být na všechny 4 vývody
teplého vzduchu napojeno
potrubí ÜR Ø 65 mm (čís.
výrobku 40230-00).
U Trumatic C 3402 lze obsadit
všechny čtyři nebo jen tři
výstupy teplého vzduchu.
Neobsazený výstup teplého
vzduchu se uzavře uzavíracím
víkem VD (čís. výrobku
40352-00).
Upozornění Použitím potrubí
VR Ø 72 mm vždy až k prvnímu vývodu se redukuje šum
proudícího vzduchu. Za účelem montáže tohoto potrubí je
nutno z nátrubků pro vývod
teplého vzduchu vyjmout
redukční kroužek.

Přívod okolního
vzduchu
Cirkulující vzduch se z obytného prostoru do montážního
prostoru opět přístrojem nasaje, buď přímo otvorem o ploše
cca.150 cm2 nebo několika
menšími otvory o stejné celkové ploše.
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Připojení plynu
Hadice přívodu plynu Ø 8 mm
se připojí k nátrubku pomocí
samořezného kroužku. Při
dotahování je nutné druhý
konec pečlivě držet dalším klíčem!

Pozor: Nátrubek pro připojení
plynu nesmí být zkrácen nebo
ohnut.
Před připojením k zařízení
musí být zkontrolováno, že
hadice na přívod plynu není
znečištěna nečistotami, prachem apod.!
Rozvod plynu musí být proveden tak, aby bylo možné zařízení vymontovat za účelem
servisních prací.
Počet spojů rozvodu plynu
musí být v prostorách obydlených osobami omezen na
nezbytné minimum.
Plynový systém musí odpovídat technickým a administrativním předpisům toho státu,
ve kterém má být zařízení provozováno.
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Připojení vody
Pro provoz bojleru je možné
používat tlaková a ponorná
čerpadla s pracovním tlakem
do 2,8 bar a směšovací baterie
s elektrickým vypínačem nebo
bez něj.
Obr. H: Při použití ponorných
čerpadel se musí mezi čerpadlo a první odbočku zamontovat
zpětný ventil (33 - není zahrnut
v rozsahu dodávky) (šipka ukazuje směr proudění).
Obr. J: Při použití tlakových
čerpadel o větší hysterezi zapínání může horká voda proudit
zpátky přes kohout studené
vody. K zabránění zpětného
proudění doporučujeme mezi
odvod ke kohoutu horké vody
a vypouštěcí ventil zamontovat zpětný ventil (34 - není
zahrnut v rozsahu dodávky).
Pro připojení bojleru a elektrického bezpečnostního/ vypouštěcího ventilu musí být použity hadice odolné tlaku a horké
vodě (Truma hadice pro bojler
SBH, vhodné pro využití v
potravinářství, odolné tlaku do
3,5 bar) s vnitřním průměrem
10 mm.
Pro pevnou instalaci trubek
(např. Systém John Guest)
nabízí Truma jako zvláštní příslušenství elementy pro připojení vody (42), pojistný/vypouštěcí ventil (36), jakož i zpětný
ventil (33 + 34) s rovným čepovým připojením o Ø 10 mm.
V případě napojení na centrální
vodovodní řad (mimoměstský
a městský) nebo při použití silnějších čerpadel musí být použit tlakový omezovač, který
zabrání vzniku vyššího tlaku v
bojleru než 2,8 bar.

Pozor: Hadice na rozvod vody
vést pokud možno nejkratší
cestou a bez ostrých záhybů.
Všechny hadicové spoje musí
být zajištěny sponami (i pro
studenou vodu)! Oteplením
vody a z toho vyplývajícím zvýšením objemu může před
spuštěním přetlakového jističe
vzniknout v bezpečnostním/
vypouštěcím ventilu tlak až
3,5 bar (možné i u ponorných
čerpadel).
Pro upevnění hadic na stěně
nebo na podlaze jsou vhodné
hadicové úchytky (čís. výrobku
40710-00), které umožňují
také rozvod hadic na vodu
vedle potrubí na teplý vzduch.
Tím se zabrání zamrznutí vody
v hadici.
Pozor: Aby se zaručilo dokonalé vyprázdnění obsahu vody,
jakož i trvalá těsnost vodních
hadic na přístroji, musí se vždy
použít přiložených připojovacích šroubových spojení!
Úhlová přípojka (s větracím
ventilem, obr. K) se připojí k
horní přípojce teplé vody a
přímá přípojka k dolní přípojce studené vody.
Celý rozvod vody položit
tak, aby klesal směrem k
bezpečnostnímu/vypouštěcímu ventilu! Škody způsobené zamrznutím nepodléhají záruce!

Montáž elektrického
bezpečnostního/
vypouštěcího ventilu
Elektrický bezpečnostní/
vypouštěcí ventil musí být
namontován v bezprostřední
blízkosti zařízení, v ohřívaném
prostoru, na místě dobře přístupném uživateli.
Pozor: Při výběru místa dbát
na to, aby se bezpečnostní/
vypouštěcí ventil (36) nenacházel v blízkosti zdrojů tepla
(např. vyrovnávače napětí)!
Obr. G: V podlaze vozidla vyvrtat otvor Ø 18 mm. Vypouštěcí
hadici nasadit na vypouštěcí
nátrubek a prostrčit podlahou.
Ventil upevnit dvěma šrouby.
Odvod vody nasměrovat přímo
ven na místo chráněné před
odstřikující vodou (případně
namontovat vhodnou ochranu).

Rozvod vody
Obr. G: Přívod studené vody
(35) připojit na bezpečnostní/
vypouštěcí ventil (36). Směr
toku vody není podstatný.
Pozor: Aby byla zajištěna spolehlivá funkce bezpečnostního/
vypouštěcího ventilu, musejí

být hadice na rozvod vody
položeny volně, aniž by byly
napnuté!

Vyvrtat otvor Ø 15 mm pro
průchod kabelu a kabel prostrčit. Napojit na ovládací část.

Na přívodní trubici pro studenou vodu (dolní trubice)
našroubovat rovnou přípojku a
na trubici pro odvod teplé
vody (horní trubice) úhlovou
přípojku s integrovaným
zavzdušňovacím ventilem.

Stáhnout regulační kolečko.
Ovládací část upevnit oběma
šrouby a regulační kolečko
opět nasadit.

Obr. K: Nasunout matici (37),
stahovací objímku (38) a Okroužek (39). Přípojku a trubici
spojit a maticí (37) utáhnout.
Obr. H + J: Hadicí propojit přívod studené vody (40) mezi
bezpečnostním/vypouštěcím
(36) ventilem a bojlerem.
Rozvod teplé vody (41) vést
od úhlové přípojky s integrovaným zavzdušňovacím ventilem
(42) ke spotřebičům teplé
vody.
Obr. K: Větrací hadici o vnějším Ø 11 mm (43) nasuňte na
objímku hadice větracího ventilu (44) a bez přehnutí veďte
směrem ven. Přitom nemá být
poloměr v oblouku menší než
40 mm.
Zavzdušňovací hadici uříznout
asi 20 mm pod podlahou
vozidla v úhlu 45° do směru
jízdy.
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Montáž ovládací
části
Pozor: Při použití obsluhovacích dílů specifických pro
vozidlo, popř. výrobce, se
musí elektrické zapojení provést podle popisů rozhraní
Truma. Kterákoliv změna provedená na příslušných dílech
Truma má za následek zaniknutí záruky, jakož i vyloučení
nároků na ručení. Konstruktér
(výrobce) zodpovídá za návod
k použití pro uživatele, jakož i
za potištění obsluhovacích
dílů!
Při umístění dbát na to, aby
se ani přední, ani zadní část
ovládací části nenacházela na
místě přímo vystaveném
tepelnému záření.
Je-li umístění možné pouze za
závěsy nebo na podobných
místech vystavených kolísání
teploty, je nutné pro regulaci
teploty prostoru použít dálkové
čidlo (viz návod k použití).
Délka přípojného kabelu je
3 m.
V případě potřeby je k dispozici prodloužení kabelu v délce
5 m (které může být v kombinaci prodlouženo až na 8 m) a
rámeček pro montáž ovládací
části a spínacích hodin „pod
omítku“ (viz návod k použití).

Položit kabel ovládací části až
k zařízení. Odšroubovat kryt
elektronické řídící jednotky.
Nasunout zástrčku kabelu
ovládací části a kryt opět
přišroubovat.
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Elektrické připojení
12 V
Elektrická vedení, spínací a
řídící jednotky topení musí být
ve vozidlech namontovány tak,
aby při normálních provozních
podmínkách nemohla být narušena jejich spolehlivá funkce.
Všechna vedení, která jsou
protažena ven, musí být v
místě průchodu utěsněna proti
odstřikující vodě.
Před začátkem prací na elektrických částech musí být
odpojen přívod elektrického
proudu. Vypnutí na ovládací
části nestačí!
Při elektrickém sváření na
karoserii musí být zařízení
odpojeno od palubní sítě.
Pozor: Při záměně pólů připojení hrozí nebezpečí požáru kabelů. Mimo to zaniká
právo na záruku a náhradu
škody.
Červený kabel je plus,
modrý minus!
Topení připojit na palubní síť
zajištěnou pojistkami (centrální
elektrická jednotka 10 A) kabelem 2 x 1,5mm2. U délek nad
6 m použít kabel 2 x 2,5 mm2.
Kabel minus připojit na kostru.
Při přímém připojení k baterii
musí být jak kabel plus, tak
kabel minus zajištěny pojistkami. Připojit systémem Faston
a plně odizolovat (plochý
zástrčkový systém 6,3 mm,
používaný v motorových vozidlech).
Na přívod elektrického proudu
nesmí být napojeny žádné
další spotřebiče!
Při použití vyrovnávače napětí
je třeba vzít na vědomí, že
zařízení smí být provozováno
pouze s bezpečnostním nízkým napětím podle EN 60742!

dobíjení olověných akumulátorů (ne pro disperzní baterie!).
Jiné nabíječky používejte
pouze prostřednictvím autobaterie 12 V jako vyrovnávacího
článku. Při výpočtu výkonu
brát na vědomí spouštěcí
impulsy: Chování vyrovnávačů
napětí při napěťových špičkách
může různé. Kolísání UBr ≤1 V
se zátěží je ještě možné.
Doporučení: Kapacitu baterie
ušetříte, jestliže použijete sluneční kolektory. Informujte se
prosím ve speciálních obchodech.

Elektrické připojení
bezpečnostního/
vypouštěcího ventilu
Obr. G: Ventil připojit k zajištěné palubní síti (1 A) červeným
kabelem pro stálý proud (+).
Dvoupólový kabel připojit
pomocí zdvojené zástrčky (54)
k řídící jednotce. Hnědý kabel
(55) je určen pro dálkové ovládání bezpečnostního/vypouštěcího ventilu (viz návod k
použití – příslušenství).
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Elektrická přípojka
230 V
(zvláštní verze)
Pozor: Elektrické připojení smí
být provedeno pouze odborným pracovníkem (v Německu
podle normy VDE 0100, část
721). Zde otištěné pokyny
nejsou určeny pro laiky, nýbrž
slouží jako dodatečné informace pro odborného pracovníka,
které ho jste pověřili instalací
připojení!
Spojení k síti nastane kabelem
3 x 1,5 mm2 (např. hadicový
vodič H05W-F) k rozvodné krabičce (není zahrnuta v rozsahu
dodávky).
Bezpodmínečně zajistěte připojení vodičů se správnými
barvami!
Při údržbě nebo opravách musí
být použito rozpojovací zařízení, které fyzicky odpojí všechny póly od sítě se vzdáleností
kontaktů nejméně 3 mm.
Rozvodnou krabici umístit v
blízkosti zařízení – na podlaze
vozidla nebo na stěně (délka
kabelu 90 cm).

Upozornění: Pro připojení
více spotřebičů s napětím 12 V
doporučujeme použití elektronicky řízeného vyrovnávače
napětí Truma NT (čís. výrobku
39900-01). Vyrovnávač napětí
Truma (stálý proud 6 A) je
vhodný také pro udržovací
7

Při umístění dbát na to, aby
se ovládací část nenacházela
na místě přímo vystaveném
vyzařování tepla od topení
(délka kabelu 2,5 m). Vyvrtat
otvor Ø 8 mm pro průchod
kabelu, kabel prostrčit a ovládací část upevnit oběma
šrouby. Kabel ovládací části,
kabel 230 V a kabel ohřívací
manžety zapojit podle obrázku.

Truma – Záruční
podmínky vyrobce
1. Záruční podmínky
Vyrobce poskytuje záruku,
která se vztahuje na nedostatky zřízení, jejichž příčinou jsou
materiálové nebo vyrobní
vady. Kromě toho platí dalží
obvyklé nároky na záruku vůči
prodávajícímu, které vyplyvají
ze zákona.
Nárok na záruku neexistuje

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

kabel ovládací části
přívod 3 x 1,5 mm2
kabel ohřívací manžety
hnědá
zelená
modrá
žlutá
bílá
žlutá/zelená

Pozor: Všechny kabely musí
být zabezpečeny příchytkami.
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Zkouška funkčnosti
Po montáži musí být přezkoušena těsnost plynového rozvodu metodou poklesu tlaku.
Poté musí být podle návodu
přezkoušeny všechny funkce
přístroje, zejména funkce
vypuštění vody. Škody způsobené zamrznutím nepodléhají záruce!
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Důležitá upozornění
Žlutou nálepku s důležitými
pokyny, která je dodávána
spolu se zařízením, je pracovník provádějící montáž nebo
majitel vozidla povinen nalepit
na dobře viditelném místě ve
vozidle (například na dveřích
šatníku)! Chybějící nálepky je
možné si vyžádat u firmy
Truma.

- pro rychle opotřebitelné díly
a při přirozeném opotřebení,
- v důsledku použití jinych než
originálních dílů firmy Truma
v reklamovaném řízení a při
použití nevhodného regulátoru tlaku plynu,
- v důsledku nedodržování
montážních návodů a návodů k použití Truma,
- v důsledku neodborného
zacházení,
- v důsledku neodborného
přepravního obalu, který
neopatřila firma Truma.
2. Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na závady
ve smyslu bodu 1, které se
vyskytnou do doby 24 měsíců
od uzavření kupní smlouvy
mezi prodávajícím a konečnym spotřebitelem. Výrobce
takové nedostatky odstraní
dodatečným plněním, to znamená podle své volby prostřednictvím vylepšení nebo
náhradní dodávky. Poskytne-li
výrobce záruku, nezačíná
záruční doba vzhledem k opraveným či vyměněným dílům
od počátku, nýbrž stará záruční doba probíhá dále. Dále
sahající nároky, zejména nároky na náhradu škody kupujícího nebo třetího jsou vyloučeny. Předpisy zákona o ručení
za produkt zůstávají nedotčeny.
Náklady na využití servisních
služeb firmy Truma související
s odstraněním vady, na kterou
se vztahuje záruka (zvlážtě
náklady na dopravu, mzdy a
materiál), nese vyrobce,
pokud je tato služba použita
na území Německa. Využití
těchto servisních služeb v dalžích zemích není zárukou
kryto.
Dodatečné náklady, které
vyplynou ze ztíženych podmínek demontáže a opětného
zabudování zařízení (např.
demon-táž dílů nábytku nebo
karoserie) nemohou byt uznány jako vykon související s
plněním záruky.
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3. Uplatnění záruky
Adresa výrobce: Truma
Gerätetechnik GmbH & Co.
KG, Wernher-von-BraunStraße 12, 85640 Putzbrunn.
V Německu je zásadně třeba
při poruchách informovat Servisní centrálu Truma u výrobce. V ostatních zemích se
obražte na k tomu určené servisní partnery (viz seznam
adres). Reklamaci je třeba
podrobně popsat. Dále je
nutné předložit záruční list,
řádně vyplněny, nebo uvést
vyrobní čslo zařízení a datum
nákupu.
Aby mohl výrobce zkontrolovat, jedná-li se o případ záruky, musí koncový spotřebitel
na vlastní riziko přístroj přinést
nebo zaslat výrobci. Při
vadách topnych těles (vyměník tepla) je třeba rovněž
zaslat regulátor tlaku plynu.
Při zaslání do závodu musí
zásilka nastat nákladem zboží.
V případě záruky převezme
závod přepravní náklady, popř.
náklady na zásilku a zpětnou
zásilku. Pokud se záruka na
závadu nevztahuje, vyrobce o
tomto uvědomí zákazníka a
sdělí mu předpokládané náklady na opravu. V tom případě
nese náklady na dopravu
zákazník.

Service
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-Anforderungskarte (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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
02. 10. 2001

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