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Klimakomfort efter ønske

Få gode råd fra eksper-
terne! 
 
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.

truma.dk/klimasystemer



3

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. På lange køretøjer bør der bruges 
to Truma klimasys emer. Tagklima- og magasinsystemer kan kombineres med hinanden. Den nødvendige 
køleeffekt – og dermed valget af det rigtige apparat – afhænger af følgende faktorer:

• Kabinens størrelse
• Temperatur og luftfugtighed
• Om køretøjet står i skyggen

Et passende klimasystem til  
ethvert køretøj

5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

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.

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.

Truma Aventa compactTruma Saphir compact

Aventa compact Aventa compact plus Aventa comfort

0   5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m

Saphir comfort RCSaphir compact

Tagklimasystem Aventa

Magasinsystem Saphir

til afkøling af opholdsrum ved en køretøjslængde på ca.
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Tagklimasystem  
Truma Aventa

Truma-tagklimasystemer køler køretøjets kabine støj-
svagt, effektivt og særdeles hurtigt. Luften bliver 
samtidigt affugtet med henblik på et behageligt inde-
klima. 

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 udlignings-
rammesæt 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.
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Truma Aventa comfort

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.

Fordele
• Effektivt: Køler køretøjet på kortest mulig tid. 
• Økonomisk: Utroligt effektiv køling og  

opvarmning.
• Komfortabelt: Fungerer meget lydløst,  

dæmpbar LED-belysning.
 •  Bekvemt: Det automatiske klimastyringssystem 
giver sammen med varmeanlæg og Truma iNet X 
Panel/Truma CP plus en  konstant behagelig tem-
peratur

• Eksklusivt: Fås hos din Truma Partner. 

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

 System

5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er 
 kompatibel med iNet System/iNet X System.
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Perfekt tilpasset  
dine behov

Den nye luftfordeler small er optimalt afstemt efter Truma Aventa compact og Truma 
Aventa compact plus.  
Den overbeviser med sine individuelle indstillingsmuligheder: Udtagene kan indstilles efter ønske 
og behov, så den kølige luft strømmer præcis derhen, hvor der er brug for den. Samtidig er luft-
fordeleren så fladt og kompakt designet, at loftshøjden i kabinen næsten ikke forringes. Luftfor-
deleren sikrer en optimal fordeling af den kølige luft i kabinen. De fire udtag kan indstilles indivi-
duelt efter ønske og behov.
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

 System  System

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.

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.

Fordele
• Universelt: Også velegnet til små køretøjstage. 
• Komfortabelt: Fungerer meget lydløst.
• Smart: Nem styring af klimaanlæg og klimaautomatik via en app.
• Eksklusivt: Fås hos din autoriserede Truma Partner.
 •  Bekvemt: Det automatiske klimastyringssystem giver sammen med varmeanlæg og Truma 
iNet X Panel/Truma CP plus en  konstant behagelig temperatur 

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

Truma Aventa  
compact

Truma Aventa  
compact plus

Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er 
 kompatibel med iNet System/iNet X System.
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Behageligt klima  
i alle hjørner
Magasinsystemet Truma Saphir

Magasinklimasystemet sikrer en individuel luftfor-
deling 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 luftud- 
tagene i bunden. Systemet monteres derfor nemt,  
billigt og hurtigt. Ønsker du mere komfort, ledes  
luften op gennem et skab, så den fordeles jævnt i kø-
retøjet. Forskellige områder, såsom sovestedet  
eller boligområdet, kan køles målrettet med luk-
sus-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 luftstrøm-
men i kabinen med ca. 50 procent. 

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

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. 

Saphir

Sap
hir
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Truma Saphir compact Truma Saphir comfort RC

Magasinsystem til små køretøjer
Lav vægt, lavt strømforbrug: Saphir compact er vel-
egnet 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.

• 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 iNet X Panel/Truma 
CP plu.

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

• 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

Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er 
 kompatibel med iNet System/iNet X System.  
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.

 System  System
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Bemærk: Smartphone er ikke en del af leverancen.

Truma iNet X Panel

Intelligent betjening af 
apparater, maksimal komfort 

 System

 •  Central betjening: Betjening af apparater nu via 
kun ét betjeningssystem

 •  Fremtidsorienteret: Der er mulighed for efterføl-
gende at tilføje apparater, tjenester og services 
via opdateringer. 

 •  Intuitiv betjening: Der er mulighed for yderlige-
re betjening via egen smartphone.

 •  Driftssikkert: Regelmæssige forbedringer og 
detaljerede fejlvisninger ved problemer

 • Tekniske data
 • Spændingsforsyning: 12 V
 • Spændingsområde: 8  V – 16  V 
 • Strømforbrug : typ. 1,5 W (13 mA)
 •  Interfaces: TIN-bus, CI-bus, CAN-bus, Bluetooth
 • Mål: 96,7 x 120,1 x 31 mm (L × B × H)
 • Vægt: ca. 150 g

Gratis app til Truma iNet X Panel 
Den gratis Truma iNet X App hører til betjeningssy-
stemet, så kunderne kan betjene systemet via deres 
egen smartphone. Opbygning og design er udformet 
analogt med panelet, så kunderne straks bliver fortro-
lige med appen. 

Bemærk: For også fremover at kunne bruge alle 
funktionerne i Truma iNet X Panel og lave soft-
wareopdateringer er det nødvendigt at have Truma 
iNet X App.

Flere informationer:
truma-inet-x-system.com

Truma iNet X Panel muliggør central styring af forskellige apparater. Aktuelt er der en basisudgave klar, som 
løbende udvikles og opdateres. Som element i Truma iNet X System profi terer betjeningssystemet af vores 
nye teknologi og kan udvides og opdateres. Truma iNet X Panel kan monteres af enten køretøjsproducenter 
eller eftermonteres.
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Truma iNet X-system
start smart. Be smart. Stay smart.

Den cloudbaserede og åbne systemløsning Tru-
ma iNet X System gør det ikke kun muligt at be-
tjene forskellige apparater, men er samtidig nøg-
len til vores teknologi og dermed til et smart 
køretøj. 

Vi arbejder på intelligente tjenester og services, 
som hen ad vejen kommer på markedet og kan 
føjes til systemet – selv om de allerede er mon-
teret i køretøjet. Dine kunder køber derfor ikke 
kun en betjeningsdel, men samtidig også fremti-
den!

Mere information
truma.com/inetX

Truma CP plus og Truma 
iNet Box

Truma klimaautomatik

Med Truma iNet System betjener du dit Truma 
 varmeanlæg og klimaanlæg og kan beregne din 
 gasmængde præcist med Truma LevelControl. 

 •  Intuitiv betjening: Med praktisk 
dreje-/trykknap på Truma CP plus-betjeningsdelen

 •  Boost-funktion: Opvarmer vandet og varmer 
 opholdsrummet utroligt hurtigt op (Combi)

 •  Timer: Den helt rigtige vand- eller rumtemperatur 
er til enhver tid forprogrammeret.

• Nem at installere: Monter Truma iNet Box, og tag 
den i brug med Truma App.

• Komfortabelt: Med Truma iNet Box, der muliggør 
styring tæt på og fjernstyring samt overvågning af 
iNet-kompatible varmeanlægs- og klimasystemer 
via smartphone eller tablet.

Tekniske data Truma iNet Box
 • Spændingsforsyning: 12 V/24  V
 • SIM-korttype: Mini-Sim (25 × 15 mm)
 •  Interfaces: TIN-bus (2 × TIN1 kan udskiftes, 
1 × TIN2), GSM, Bluetooth 

 • Mål: 147 × 96 × 40 mm (L × B × H)
 • Vægt: ca. 150 g

Tekniske data Truma CP plus 
• Spændingsforsyning: 8 V – 16,5 V
• Mål: 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
• Vægt: ca. 100 kg

Ønsket temperatur. Når som helst og hvor 
som helst
Klimaautomatikken holder den individuelt indstil-
lede temperatur i køretøjet konstant. Netop i over-
gangsmånederne svinger temperaturen tit meget. 
Klimaanlæg og varmeanlæg afstemmes automa-
tisk efter hinanden, køretøjet er altid perfekt tem-
pereret.

Kombiner Aventa tagklimaanlægget 
med vores Combi varmeanlæg eller Truma Vario-
Heat, så får også denne pakke, så du ikke skal 
 bekymre dig om noget. Alt efter behov tænder 
 klimaanlægget eller varmeanlægget automatisk. 

Klimaautomatik
Truma

Bemærk: Bed kunden kontrollere, at netværksoperatørens 2G-net-
værk fortsat er tilgængeligt. Det er nødvendigt for SMS-kommunikati-
on med Truma iNet Box
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Tyskland

truma.com

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

truma.com

Truma Partner
Vil du købe eller have eftermonteret Truma-produk-
ter? Så få rådgivning af en Truma Partner i nærheden:

• Her får du tilbudt alle Truma-produkterne
• Yder en garanti på alle dele på fem år 

på udvalgte produkter
• Bliver regelmæssigt efteruddannet  
• Er samtidigt ofte Service Partner.

Din Truma Partner rådgiver dig gerne. 
truma.dk/forhandlersøgning

Truma Service
Hvis du har brug for hjælp med et Truma-produkt, 
står vi altid til rådighed:
 
• På internettet med vores selvservice
• På telefonen med vores kompetente rådgivere
• Med ca. 500 Service Partnere i hele Europa og 

i de vigtigste campingregioner i hele verden.

Med de rigtige værktøjer, originale reservedele og 
al den erfaring, vi har fået gennem mere end 70 år. 
Så du hurtigt kommer videre igen!

truma.com/service


