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Vi har været fastliggere
i campingverdenen ...
... i mere end 70 år og vil også være det fremover
Truma har i mere end 70 år været den førende tilbehørsspecialist på campingområdet. Vi satte standarden
allerede i starten af vores mangeårige virksomhedshistorie og stiller stadig samme høje krav til os selv i dag.
Som pioner på området udviklede vi i 1961 som de første et varmeanlæg til campingvogne og åbnede
dermed mulighed for vintercamping. I dag er vi markedsførende på dette område – og Trumas varmeanlæg
har allerede længe kunne styres via en app. Det har altid været vores primære mål at gøre campingferien
til den perfekte ferieoplevelse. For at det også lykkes for os fremover, arbejder vi løbende på at udvikle nye
innovative idéer.
Pålidelighed
• Familievirksomhed i tredje generation –
uafhængig og selvbestemmende.
• Gennemtænkte produkter og serviceydelser.
• Førsteklasses udstyr med lavt behov for reparationer.
Kompetencer
• Mange års knowhow gennem flere generationer.
• Utallige innovative produktidéer, der præger
fremtidens marked.
• Intelligent, fremadrettet og helhedsorienteret
udvikling.
Kvalitet
• Højeste kvalitetskrav i hele værdikæden.
• Nulfejlspolitik for arbejdet på fabrikken i Tyskland.
• Automatiseret kontrol af alle produkter ud fra en
lang række parametre.
Service
• Teknisk kompetent, hurtig og venlig hjælp.
• Personlig telefonsupport på 11 forskellige sprog.
• Topservice med 500 Service Partnere fordelt på
mere end 30 lande.

Læs mere om Trumas historie på vores website:

www.truma.dk/historie
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Klimakomfort
efter ønske
Et passende klimasystem til ethvert køretøj
Til taget eller magasinsystemet – Truma har klimasystemer af høj kvalitet til begge områder. Alle
apparater er bygget op om vores mangeårige viden
om klima og udmærker sig ved en enestående
kølekomfort. Luften afkøles utroligt effektivt og
affugtes på samme tid.

Magasinsystemet Truma Saphir
Truma Saphir magasinklimasystem monteres i
caravanens opbevaringsrum. Den fordeler roligt og
fleksibelt luften efter ønske i rummet. Caravanens
tyngdepunkt bliver lavere ved monteringen, hvilket
ændrer køreegenskaberne på en positiv måde.

Tagklimasystem Truma Aventa
Truma Aventa tagklimasystemet monteres på taget
for at spare plads i campingvognen, autocamperen
eller kassevognen, i stedet for eksempelvis et
tagvindue. Luftfordeleren inde i køretøjet er helt flad,
så der er mere plads til passagerne.

Den nødvendige køleeffekt – og dermed valget af
det rigtige apparat – afhænger af følgende faktorer:
•
•
•

Kabinens størrelse
Temperatur og luftfugtighed
Om køretøjet står i skyggen

På lange køretøjer bør der bruges to Truma klimasystemer. Tagklima- og magasinsystemer kan
kombineres med hinanden.

Truma Saphir compact

Truma Aventa compact

Tagklimasystem Aventa
Aventa compact

Få gode råd fra
eksperterne!

Magasinsystem Saphir
Saphir compact

0 		

Vi har sammensat en værdifuld mængde
knowhow om klimakomfort i autocampere og
campingvogne til dig. I vores klimarådgiver kan
du se, hvilket klimaanlæg, der er det rigtige til
dig, og hvad du skal passe på ved købet, samt
hvordan klimaanlæggene fra Truma adskiller sig
fra andre konkurrerende produkter.

Aventa comfort

Aventa compact plus

Saphir comfort RC

5,5 m

6m

6,5 m

7m

7,5 m

til afkøling af opholdsrum ved en køretøjslængde på ca.

Download nu på
www.truma.com/
klimavejledning
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Intelligent betjening af
apparater, maksimal komfort
Truma iNet System: Styr på alt
Det kan ikke blive nemmere: Du er stadig på stranden
og tænder for klimaanlægget i din autocamper med
din smartphone fra liggestolen. Det kan lade sig gøre
med iNet System fra Truma. Det er ikke blot utrolig
nemt at styre klima- og varmeanlægget via appen,
du kan også få overblik over din gasbeholdning –
ligegyldigt hvor du er.
Dette omfatter Truma iNet System:
• Truma iNet Box er hjertet i systemet.
• iNet-kompatible apparater, såsom klimaanlæg,
varmeanlæg eller Truma LevelControl.
• Den gratis Truma App på din smartphone eller
tablet.
Sådan fungerer Truma iNet System
Truma iNet Box forbinder som central styreenhed
klimaanlæg, varmeanlæg og Truma LevelControl
med din smartphone eller tablet. Systemet betjenes
via Bluetooth, når du er tæt på, og pr. SMS, når du er

Gasforsyning
• Truma LevelControl
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undervejs. Du kan styre dit klima- og varmesystem
med vores gratis Truma App, og nemt få overblik
over, hvor meget gas du har tilbage. Det skal du
bruge Truma LevelControl til, som blot kobles til iNet
System. Den måler ved hjælp af ultralyd niveauet i
din gasflaske og viser, hvor længe der stadig er gas.
Truma App
Appen indeholder mange praktiske funktioner og
nyttige campingtools. Hent Truma App gratis til din
smartphone eller tablet:

www.truma.dk/inet

Varmesystemer
Truma Combi
• Truma VarioHeat
• Alde Compact 3020 HE
•

Klimasystemer
Truma Aventa
• Truma Saphir
•
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Det optimale ønskeklima

Fås også som
Truma iNet Set!

Truma CP plus og Truma iNet Box

Truma CP plus

Truma iNet Box

Truma CP plus
Med den digitale betjeningsdel Truma CP plus kan
du styre dit iNet-kompatible klimaanlæg og varme
anlæg. Vælg temperaturen, indstil blæseren, og
programmér funktionerne for klimaapparatet eller
varmeanlægget med en timer.

Digital betjeningsdel til klimasystemer
og varmeanlæg
Temperaturen indstilles nemt og hurtigt i køretøjet
med den digitale betjeningsdel Truma CP plus.
Funktioner såsom blæserindstilling eller timer
udvælges hurtigt.

Central styreenhed til iNet-kompatible
apparater
Truma iNet Box er hjertet i Truma iNet System.
Den forbinder dit iNet-kompatible klimaanlæg eller
varmeanlæg med din smartphone eller tablet.
iNet-kompatible apparater, som kan kendes på
mærkatteksten „Truma iNet ready“, overvåges og
betjenes via denne grænseflade – utroligt nemt med
appen.

Truma iNet Box
Truma iNet Box er den intelligente grænseflade, der
gør det nemt at betjene dine iNet-kompatible apparater
med en smartphone via sms, når du er undervejs,
eller via Bluetooth i nærområdet. Ønsker du fx at
regulere temperaturen i køretøjet, klares dette nemt

med den gratis Truma App. Truma iNet Box er
nem at installere og kan eftermonteres på alle
iNet-kompatible klimasystemer og varmesystemer.
Truma-klimaautomatik
Uanset om det er varmt eller koldt udenfor, holder
klimaautomatikken den ønskede temperatur i
køretøjet konstant. Systemet afpasser automatisk
klimaanlæg og varmeanlæg efter hinanden, så dit
køretøj altid er perfekt tempereret. Du kan styre
klimaautomatikken med betjeningsdelen CP plus
eller med Truma App.

•

•

•

Intuitiv betjening: Med praktisk dreje-trykknap
og stort display med baggrundsbelysning.
Timer: Programmér til enhver tid den helt rigtige
rumtemperatur.
Klimaautomatik: Sørger for konstante temperaturer
i køretøjet uanset vejret.

Tekniske data
Spændingsforsyning: 8 – 16,5 V
• Strømforbrug: maks. 65 mA (100 % baggrundsbelysning), 6,5 – 10 mA (standby)
• Hvilestrømsforbrug: 3 mA (slukket)
• Mål: 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
• Vægt: ca. 100 g

•

•

•

•

Komfortabelt: Muliggør fjernstyring og overvågning
af dine iNet-kompatible klima- og varmesystemer
via smartphone eller tablet.
Nem at installere: Nem at montere og sætte i drift
med Truma App.
Fleksibel: Der kan betjenes op til fire mobile
enheder på samme tid.
Eksklusiv: Fås hos din Truma Partner.

•
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Tekniske data
Spændingsforsyning: 12 V/24 V
• Spændingsområde: min. 8 V, maks. 30 V
• Ø Strømforbrug: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
• SIM-korttype: Mini-SIM (25 x 15 mm)
• Interfaces: TIN-bus (2 x TIN1 kan udskiftes, 1 x
TIN2) GSM, Bluetooth
• Bluetooth: Klasse 2
• Mål: 147 x 96 x 40 mm (L x B x H)
• Vægt: ca. 150 g
•
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Kølig luft –
fordelt optimalt
Tagklimasystem
Truma Aventa

Truma Aventa
comfort

Truma Aventa
compact

Truma Aventa
compact plus

En dag ved stranden: Sand mellem tæerne, salt på
huden, sol i ansigtet. Giv din stranddag en afslappet
afslutning – i en perfekt tempereret campingvogn
eller kassevogn. Truma-tagklimasystemer køler
køretøjets kabine støjsvagt, effektivt og særdeles
hurtigt. Luften bliver samtidigt affugtet med henblik
på et behageligt indeklima.

Effektiv køling, effektiv opvarmning
Vores hurtigste tagklimaanlæg: Aventa comfort kan
mere end bare effektiv køling. I overgangsperioderne
kan tagklimaanlægget også bruges som varmeanlæg
på grund af den indbyggede varmepumpe. Driften er
særdeles energibesparende.

Til både kassevogne og store autocampere
Vores letteste tagklimaanlæg: Aventa compact er
dimensioneret til at passe på ethvert køretøjstag.
Samtidig er anlægget det letteste og mest støjsvage
tagklimaanlæg på markedet i denne effektklasse. Det
er en selvfølge, at køleeffekten også er fremragende.

Endnu bedre kompakt køleeffekt
Vores bedste tagklimaanlæg: Truma Aventa compact
plus har de samme gode egenskaber som Aventa
compact-anlægget, men er kendetegnet ved en
endnu bedre køleeffekt. Derved opnås den ønskede
kabinetemperatur endnu hurtigere.

Uanset om du beslutter dig for Aventa compact eller
comfort, så kan begge klimasystemer nemt monteres
på køretøjets tag. Med det medfølgende tilbehør – fx
den valgfri tætningsramme – kan Aventa-modellen
monteres meget hurtigt og helt tæt i et tagvindue.
Til montering i kassevogn fås et særligt udligningsrammesæt til supplering af tætningsrammen.
Den kølige luft strømmer via luftfordeleren ind i
hele kabinen. Udtagene kan indstilles efter ønske og
doserer luftstrømmen jævnt og uden træk i køretøjet.
Da luftfordeleren er udformet meget fladt, forstyrrer
den stort set ikke gennemgangen.

5 års
delegaranti

5 års garanti på Truma dele
Du får 5 års garanti på dele til
alle Truma klimasystemer hos din
Truma Partner.

på Truma
klimaanlæg
fra din
Truma Partner

•
•

•

•

Effektivt: Køler køretøjet på kortest mulig tid.
Økonomisk: Utroligt effektiv køling og
opvarmning.
Komfortabelt: Fjernbetjening, programmerbar
timer, dæmpbar LED-belysning.
Eksklusivt: Fås hos din Truma Partner.

•
•
•
•

Tekniske data
Køleeffekt: 1700 W
• Strømforbrug (230 V): 2,8 A
• Mål udvendig enhed:
785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
• Mål luftfordeler:
556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
• Mål tagudsnit:
380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
• Vægt: 27,5 kg
•
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TÜV-certificeret
Alle Aventa tagklimaanlæg fra Truma
er typeafprøvet.

Tekniske data
Køleeffekt: 2400 W
• Varmeeffekt: 1700 W
• Strømforbrug køledrift (230 V): 4,2 A
• Strømforbrug varmedrift (230 V): 3,7 A
• Mål udvendig enhed:
1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
• Mål luftfordeler:
670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
• Mål tagudsnit: 380 x 350 mm /
400 x 400 mm (L x B)
• Vægt: 33 kg
•

Universelt: Også velegnet til små køretøjstage.
Komfortabelt: Ekstremt støjsvag drift.
Smart: Nem styring af klimaanlæg og klimaautomatik via en app.
Eksklusivt: Fås hos din autoriserede Truma Partner.
Tekniske data
• Køleeffekt: 2200 W
• Strømforbrug (230 V): 4,4 A
• Mål udvendig enhed:
785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
• Mål luftfordeler:
556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
• Mål tagudsnit:
380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
• Vægt: 29,5 kg

iNet ready fra serienummer 24084022.
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Behageligt klima
i alle hjørner
Magasinsystemet Truma Saphir
Magasinklimasystemet sikrer en individuel luftfordeling i køretøjet. Den kølige luft fordeles utroligt
fleksibelt med rør, lige som du gerne vil have det. Til
dette formål har Truma et nøje tilpasset modulært
system, som regulerer luftmængden og indstiller
strømningsretningen.
Eco-løsningen fordeler den kølige luft via luftudtagene i bunden. Systemet monteres derfor nemt,
billigt og hurtigt. Ønsker du mere komfort, ledes
luften op gennem et skab, så den fordeles jævnt i
køretøjet. Forskellige områder, såsom sovestedet
eller boligområdet, kan køles målrettet med
luksus-varianten. Disse områder køles jævnt,
uden træk og støjsvagt.
Er det stadig ikke stille nok, kan der monteres
lyddæmpere i den kolde luftstrøm. En lyddæmper
i hver koldluftsstreng reducerer støjen i luftstrømmen i kabinen med ca. 50 procent. Støjen udenfor
minimeres med en udblæsningskanal, som kan
monteres ved udtaget under køretøjet.
5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

Eco-løsning
Ideel til forkøling af køretøjet. Let og hurtigt monteret
til en overkommelig pris med Saphir EasySet
(artikelnr. 40090-44100).

5 års garanti på Truma dele
Du får 5 års garanti på dele til
alle Truma klimasystemer hos din
Truma Partner.

Sa

ph

ir

fra din
Truma Partner

Saphir

Komfortabel løsning
Til en jævn luftfordeling i kabinen. Luften ledes opad
og køles effektivt og komfortabelt uden at skabe
træk. Der kan tilsluttes op til 15 meter koldluftrør.
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Truma Saphir compact

Truma Saphir comfort RC

Magasinsystem til små køretøjer
Lav vægt, lavt strømforbrug: Saphir compact er
velegnet til små og mellemstore køretøjer på en
længde op til 5,5 meter. Magasinsystemet køler
ikke bare luften, men renser og tørrer den også.

Køling og opvarmning i ét anlæg
Køretøjer med en længde fra over 5,5 til ca. 6,5*
meter køles med Saphir comfort RC. Anlægget
bruges også som varmeanlæg med varmepumpe –
takket være et kølekredsløb, der er reversibelt.
Med en varmeeffekt på 1700 Watt sikrer systemet
en behagelig varme, især i mellemperioderne.

•

•

•
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Sparer energi: Forbruger meget lidt strøm og
kan derfor bruges på næsten alle europæiske
campingpladser.
Praktisk: Køletiden kan programmeres op til 15
timer forud med timer-funktionen.
Komfortabelt: Betjening med Truma CP plus.

•
•

•

Effektivt: Køler utroligt effektivt.
Kompakt: Den mindste af sin art – monteres
pladsbesparende og beskyttet i bænken.
Komfortabelt: Individuel, ønsket temperatur takket
være indstilling af varme- / køleautomatik.

Tekniske data
Køleeffekt: 2400 W
• Varmeeffekt: 1700 W
• Strømforbrug køledrift (230 V): 4,2 A
• Strømforbrug varmedrift (230 V): 3,7 A
• Mål: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vægt: 23,5 kg

Tekniske data
• Køleeffekt: 1800 W
• Strømforbrug (230 V): 2,8 A
• Mål: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vægt: 20 kg

•

Truma CP plus-kompatibel og iNet ready fra serienummer 23091001.
Der kræves et "kobling betjeningsdelkabel" (art.-nr. 39050-00175)
mellem klimasystem og varmeanlæg på et Combi CP plus varmeanlæg.

* Fra 6,5 m længde bør der monteres to Saphir klimasystemer.
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Altid til rådighed –
overalt
Truma Service

Truma online

Hvis du har brug for hjælp, er vi aldrig langt væk –
uanset hvor du er: En lang række mobile Trumaserviceteknikere, Trumas eget serviceværksted i
Putzbrunn, ca. 500 servicepartnere fordelt over hele
Europa og i de vigtigste campingområder i resten
af verden er altid klar til at hjælpe dig. Med de helt
rigtige værktøjer, originale reservedele og al den
erfaring, vi har samlet gennem mere end 70 år. Så
du hurtigt kan komme videre.

Hold dig informeret via vores internetportaler, og del
dine oplevelser med os. Bliv abonnent, fan eller følger!
Websted
Alt fra downloadcenter til forhandlersøgning:
Trumas website www.truma.dk er stedet, hvor du
altid kan finde hjælp og detaljerede oplysninger om
vores produkter.
Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, modtager du
løbende informationer om nye produkter, virksomhedsnyheder osv. direkte pr. mail.

Autoriserede
Truma Partnere
Autoriserede Truma Partnere kan tilbyde en bredere
vifte af serviceydelser end andre campingforhandlere.

Truma App
Via appen kombineret med en iNet Box kan du
ganske enkelt styre dit iNet-kompatible varmeanlæg
og klimaanlæg, når du er på farten.

Autoriserede Truma Partnere...
•
•
•
•

… giver 5 års delegaranti på udvalgte produkter,
… fører hele Trumas produktsortiment,
… bliver løbende videreuddannet, og
… fungerer ofte samtidig som Service Partnere.

www.truma.dk/forhandlersøgning

Den direkte vej til Truma
Truma Service Center
E-mail:
service@truma.com
Telefon: +49 (0)89 4617-2020
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Websted
www.truma.com/service

Sociale medier
www.facebook.com/Truma.Fan
www.youtube.com/trumageraetetechnik
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Få gode råd fra
eksperterne!

Vi har sammensat en værdifuld mængde knowhow om klimakomfort
i autocampere og campingvogne til dig. I vores klimarådgiver kan du
se, hvilket klimaanlæg, der er det rigtige til dig, og hvad du skal passe
på ved købet, samt hvordan klimaanlæggene fra Truma adskiller sig
fra andre konkurrerende produkter.

Download nu på
www.truma.dk/klimavejledning

Din Truma Partner hjælper gerne med råd
og vejledning.

Trykt på FSC®-certificeret Profibulk 1.1-papir. Alle råstoffer stammer iht.
EMAS-registrering fra bæredygtigt dyrkede kilder og forarbejdes ressourceskånende.
For miljøet. For dig.

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

www.truma.com

