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Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα

Παράδειγμα εγκατάστασης

Η θερμάστρα απεικονίζεται με αγωγό καυσαερίων και αγωγό 
αέρα καύσης μέσω του πλευρικού τοιχώματος

1 Καμινάδα καυσαερίων
2 Καμινάδα αέρα καύσης
3 Σωλήνας καυσαερίων με σωλήνα επένδυσης
4 Σωλήνας αέρα καύσης
5 Διπλό στήριγμα DSW
6 Αγωγός παροχής αερίου
7 Βαλβίδα φραγμού
8 Σωλήνας συμπυκνωμένου νερού
9 Eνδεικτική ετικέτα



3

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Κίνδυνος εγκαύματος! Καυτή επιφάνεια.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια για την αντιμετώπιση 
μηχανικών τραυματισμών.

Υπόδειξη με ενημέρωση και συμβουλές.
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Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Για τη λειτουργία των ρυθμιστών αερίου, συσκευών αερίου ή/
και συστημάτων αερίου απαιτείται υποχρεωτικά η χρήση όρθι-
ων φιαλών αερίου από τις οποίες εξάγεται αέριο στην αέρια 
φάση. Οι φιάλες αερίου, από τις οποίες εξάγεται αέριο στην 
υγρή φάση, (π.χ. για περονοφόρο όχημα) απαγορεύονται για 
τη λειτουργία διότι προκαλούν ζημιά στο σύστημα αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής του συστήματος αερίου ή/και οσμής 
αερίου:

σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες
ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες
κλείστε όλες τις βαλβίδες ταχείας φραγής και τις φιάλες 
αερίου 
μην καπνίζετε
μην ενεργοποιήσετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη
ζητήστε από ένα ειδικό να επιθεωρήσει όλο το σύστημα!

Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό 
τεχνικό προσωπικό!

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση του αγωγού καυσαερίου 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O.

Συγκεκριμένα, στην απόσβεση των αξιώσεων εγγύησης καθώς 
και στον αποκλεισμό των αξιώσεων ευθύνης οδηγούν:

Τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των 
αξεσουάρ),
τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην 
καπνοδόχο, 
η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια 
εξαρτήματα της Truma, 
η μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης.

Επιπλέον, παύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής και συνε-
πώς σε μερικές χώρες και η άδεια λειτουργίας του οχήματος.

Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar, πρέ-
πει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλέ-
πε ενδεικτική ετικέτα).

Εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
τεχνικούς και διοικητικούς κανονισμούς της εκάστοτε χώρας 
χρήσης (π. χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη Γερμανία π. χ. το φύλλο 
εργασίας G 607 του DVGW).

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 G 607 του 
DVGW).

Υπεύθυνος για τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο 
κάτοχος του οχήματος.

Οι συσκευές υγραερίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
όταν βάζουμε καύσιμο στο πρατήριο, σε κτίρια πάρκινγκ, σε 
γκαράζ ή επάνω σε φέριμποτ.

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 
θέσετε τότε σε λειτουργία τη συσκευή αμέσως με πλήρη ισχύ 
και να φροντίσετε για τον καλό αερισμό του χώρου.

Ένας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή το ανέβασμα της 
φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθμιστή και καθιστά 
αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθμιστή.

Αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα (π. χ. δοχεία 
ψεκασμού) ή εύφλεκτα υγρά δεν πρέπει να αποθηκεύονται 
στο χώρο εγκατάστασης της θερμάστρας καθώς μπορεί να 
προκύψουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–
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Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο διατάξεις ρύθμισης πίεσης σύμφωνα με το EN 12864 (σε 
οχήματα) με σταθερή πίεση εξόδου των 30 mbar. 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.

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 ειδικούς εύκαμπτους σωλήνες.

Οι συσκευές ρύθμισης πίεσης και οι εύκαμπτοι αγωγοί πρέπει 
να αντικαθίστανται το αργότερο εντός 10 ετών (ενώ στην πε-
ρίπτωση επαγγελματικής χρήσης εντός 8 ετών) μετά από το 
έτος κατασκευής τους. Υπεύθυνος για την αντικατάσταση είναι 
ο χρήστης.

Σημαντικές οδηγίες χειρισμού

1. Ο εναλλάκτης θερμότητας, ο σωλήνας καυσαερίων 
και ο σωλήνας αέρα καύσης και όλες οι συνδέσεις πρέπει 
να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα, σε κάθε περίπτωση μετά 
από εκρήξεις (εσφαλμένες αναφλέξεις), από έναν ειδικό 
τεχνικό.

Ο σωλήνας καυσαερίων και ο σωλήνας αέρα καύσης 
πρέπει να είναι:

να είναι συνδεδεμένος στη θερμάστρα και στην καπνοδόχο 
στεγανά και σταθερά,

να αποτελείται από ένα (χωρίς προέκταση) τεμάχιο,

χωρίς στενώσεις της διατομής και οπωσδήποτε 
περασμένοι ανοδικά σε ολόκληρο το μήκος,

μαζί με το σωλήνα επένδυσης να είναι σταθερά 
συναρμολογημένος με περισσότερους σφιγκτήρες.

Επάνω στο σωλήνα καυσαερίων και στο σωλήνα αέρα καύσης 
δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα, διότι αυτά θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές.

Θερμάστρες με λανθασμένα συναρμολογημένο 
ή φθαρμένο σωλήνα καυσαερίων και σωλήνα 

αέρα καύσης ή φθαρμένο εναλλάκτη θερμότητας δεν 
επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν σε καμιά 
περίπτωση!

2. Η έξοδος θερμού αέρα στο επάνω μέρος της 
θερμάστρας δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται σε καμιά 
περίπτωση. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να κρέμονται 
μπροστά ή επάνω στη θερμάστρα υφάσματα ή ανάλογα 
αντικείμενα. Τέτοιου είδους ακατάλληλη χρήση θα μπορούσε 
από την προκαλούμενη υπερθέρμανση να προκαλέσει 
σοβαρές ζημιές στη θερμάστρα σας. Δεν τοποθετείτε 
εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη θερμάστρα! Παρακαλείσθε 
να το προσέχετε αυτό για τη δική σας ασφάλεια.

Προσοχή: Σε εξάρτηση από τον κατασκευαστικό τύπο 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναπτύσσεται υψηλή 

θερμοκρασία στο περίβλημα της θερμάστρας. Την ευθύνη 
έναντι τρίτων (ιδιαίτερα μικρών παιδιών) την έχει ο χρήστης της 
συσκευής.

3. Για αγωγό καυσαερίων και αγωγό αέρα καύσης μέσω 
του πλευρικού τοιχώματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα 
ακόλουθα:

Οι καμινάδες πρέπει να τοποθετηθούν στο προβλεπόμενο 
ύψος (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης). Σε μήκη σωλήνων πάνω 
από 35 εκ. πρέπει να συναρμολογηθεί ένα διπλό στήριγμα DSW.

Τα καπάκια επικάλυψης για τις καμινάδες (αξεσουάρ) πρέπει 
να είναι πάντα τοποθετημένα, όταν η θέρμανση δεν είναι σε 
λειτουργία.

–

–

–

–

4. Για αγωγό των καυσαερίων μέσω της οροφής πρέπει 
να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που επάνω στο τροχόσπιτο τοποθετείται ένα 
επιστέγασμα, πρέπει η καμινάδα να διαπεραστεί οπωσδήποτε 
μέσω αυτού του επιστεγάσματος. Χρησιμοποιείτε για το 
σκοπό αυτό τη διέλευση καμινάδας UEK (κωδ. πρ. 30630-04)!

Σε περίπτωση που η θερμάστρα σβήνει επανειλημμένα σε 
περιοχές με ακραίες συνθήκες αέρα, συνιστούμε τη χρήση 
μιας προέκτασης καμινάδας AKV (κωδ. πρ. 30010-20800). 
Αυτή πρέπει να αφαιρείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για 
να μην πέσει και χαθεί (κίνδυνος ατυχήματος).

Για κάμπινγκ το χειμώνα και για συνεχές κάμπινγκ συνιστούμε 
το βιδωτό επάνω στην καπνοδόχο σετ προέκτασης 
καπνοδόχου SKV (κωδ. πρ. 30690-00). Αυτό πρέπει να 
αφαιρείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για να μην πέσει και 
χαθεί (κίνδυνος ατυχήματος).

5. Η αναρρόφηση του αέρα καύσης κάτω από το δάπεδο 
του οχήματος πρέπει να διατηρείται καθαρή από βρωμιές 
και λασπόχιονο. Το στόμιο αναρρόφησης της θερμάστρας 
δεν επιτρέπεται για το λόγο αυτό να βρίσκεται στην περιοχή 
πιτσιλίσματος των τροχών, αν χρειαστεί, τοποθετείτε 
προφυλακτήρα πιτσιλίσματος.

Σκοπός χρήσης

Η θερμάστρα αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
την εγκατάσταση σε τροχόσπιτα και άλλα ρυμουλκούμενα 
οχήματα. Δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή της σε σκάφη. 
Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων μετά από 
συνεννόηση με την εταιρία Truma.
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Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέχετε οπωσδήποτε 
τις οδηγίες χρήσης και τις «Σημαντικές οδηγίες χειρι-
σμού»! Ο κάτοχος του οχήματος φέρει την ευθύνη, ώστε ο 
χειρισμός της συσκευής να μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Η κίτρινη αυτοκόλλητη κάρτα με τις προειδοποιητικές 
υποδείξεις, 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.

a = κεφαλή χειρισμού
b = παράθυρο για την παρατήρηση της φλόγας
c = σύστημα ανάφλεξης πίεσης (μοντέλο Trumatic S 2200 P)
d = αυτόματο σύστημα ανάφλεξης με θήκη μπαταρίας 

(μοντέλο Trumatic S 2200)
e = ενδεικτική ετικέτα

f = θέση ανάφλεξης και μικρής φλόγας
g = θέση μεγάλης 
h = θερμάστρα απενεργοποιημένη

Σε συσκευές με σύνδεση καυσαερίων στη δεξιά πλευρά τα 
εξαρτήματα είναι διατεταγμένα στην άλλη πλευρά.

Έναρξη λειτουργίας Trumatic S 2200 P με 
σύστημα ανάφλεξης πίεσης

1. Αφαιρείτε καπάκι καμινάδας (σε καμινάδα τοίχου)!

2. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχέος φραγμού 
στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

3. Θέτετε την κεφαλή χειρισμού (a) στο σύμβολο σπινθήρα 
(f) και πιέζετε μέσα. Ταυτόχρονα ενεργοποιείτε γρήγορα 
και διαδοχικά το σύστημα ανάφλεξης πίεσης (c) για τόσο 
διάστημα, μέχρι να ανάψει η φλόγα.

Κρατάτε πατημένη την κεφαλή χειρισμού (a) ακόμα μέχρι 
10 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια 
ανάφλεξης.

4. Παρατηρείτε ακόμα 10 δευτερόλεπτα από το παράθυρο (b) 
αν σβήσει η φλόγα λόγω αέρα στον αγωγό (προκαλείται από 
κλειστή βαλβίδα ή αλλαγή της φιάλης αερίου).

Σε καμιά περίπτωση δεν εκτελείτε νέα ανάφλεξη 
πριν περάσουν 2 λεπτά, διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος έκρηξης (σφάλματος ανάφλεξης)! Αυτό ισχύει 
επίσης, όταν σβήσει η θερμάστρα που βρισκόταν ήδη σε 
λειτουργία και θα πρέπει να γίνει νέα ανάφλεξη.

5. Αφήνετε τη θερμάστρα να καίει περ. 1 λεπτό στη θέση 
ανάφλεξης (f) και στη συνέχεια ρυθμίζετε στη θέση «μεγάλης 
φλόγας» (g).

Οδηγίες χρήσης Εάν ο αγωγός παροχής αερίου είναι γεμάτος με αέρα, μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι ένα λεπτό, μέχρι να είναι διαθέσιμο το 
αέριο για καύση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου κρατάτε 
την κεφαλή χειρισμού πατημένη και ενεργοποιείτε συνεχώς το 
σύστημα ανάφλεξης πίεσης μέχρι να ανάψει η φλόγα.

6. Η θερμαντική ισχύς ρυθμίζεται στην κεφαλή χειρισμού (a) 
αδιαβάθμητα μεταξύ μικρής φλόγας (f) και μεγάλης φλόγας (g).

Έναρξη λειτουργίας Trumatic S 2200 με 
αυτόματο σύστημα ανάφλεξης

Πριν από την πρώτη ανάφλεξη βεβαιωθείτε ότι είναι 
τοποθετημένη μια μπαταρία! (Περιγραφή σύμφωνα 
με το σημείο «Αλλαγή μπαταρίας στο αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης»)!

1. Αφαιρείτε τα καπάκια καμινάδας (σε καμινάδα τοίχου)!

2. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχέος φραγμού 
στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

3. Θέτετε την κεφαλή χειρισμού (a) στο σύμβολο σπινθήρα 
(g) και πιέζετε μέσα. Η ανάφλεξη εκτελείται στη θέση αυτή 
αυτόματα (σπινθήρας ανάφλεξης ακούγεται), μέχρι να ανάψει 
η φλόγα.

Κρατάτε πατημένη τη λαβή χειρισμού μέχρι 10 δευτερόλεπτα, 
ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια ανάφλεξης.

Σε περίπτωση αποτυχίας περιμένετε 2 λεπτά πριν 
επιχειρήσετε νέα ανάφλεξη!

4. Εάν η φλόγα σβήσει πάλι, διεξάγεται άμεση νέα ανάφλεξη 
κατά τη διάρκεια του χρόνου κλεισίματος της ασφάλειας 
ανάφλεξης (περ. 30 δευτερόλεπτα).

5. Αφήνετε τη θερμάστρα να καίει περ. 1 λεπτό στη θέση 
ανάφλεξης, στη συνέχεια ρυθμίζετε στη θέση «μεγάλης 
φλόγας» (g).

Εάν ο αγωγός παροχής αερίου είναι γεμάτος με αέρα, μπορεί να 
διαρκέσει μέχρι ένα λεπτό, μέχρι να είναι διαθέσιμο το αέριο για 
καύση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η κεφαλή χειρισμού 
πρέπει να κρατείται πατημένη, μέχρι να ανάψει η φλόγα.

Εάν δεν δημιουργείται καμιά φλόγα, το αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης συνεχίζει να λειτουργεί, μέχρι να απενεργοποιηθεί 
(h) από την κεφαλή χειρισμού (a).

6. Η θερμαντική ισχύς ρυθμίζεται στην κεφαλή χειρισμού (a) 
αδιαβάθμητα μεταξύ μικρής φλόγας (f) και μεγάλης φλόγας (g).

Απενεργοποίηση

Θέτετε την κεφαλή χειρισμού (a) στο «0» (με αυτό 
απενεργοποιείται ταυτόχρονα το αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης). Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα κλείνετε τη βαλβίδα ταχέος φραγμού στον αγωγό 
παροχής αερίου και τη φιάλη αερίου.

Για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφη και γρήγορη 
διανομή θερμού αέρα καθώς επίσης και μια πτώση των 

θερμοκρασιών των επιφανειών της συσκευής θέρμανσης, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα με το 
συγκρότημα θερμού αέρα Trumavent.

Συντήρηση

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Truma ή με μία με εμάς συμβεβλημένη επιχείρηση 
παροχής σέρβις (βλέπε βιβλίο εξυπηρέτησης πελατών της Truma 
ή στην ιστοσελίδα www.truma.com).

Προσοχή: Παρά την επιμελή κατασκευή η θερμάστρα 
μπορεί να περιέχει εξαρτήματα με αιχμηρές ακμές, για 

το λόγο αυτό χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια 
όταν διεξάγετε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού!
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Αλλαγή μπαταρίας στο αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης

Όταν δεν ακούγονται καθόλου σπινθήρες ή μόνο σε χρονικά 
διαστήματα μεγαλύτερα από ένα δευτερόλεπτο, πρέπει να 
αντικατασταθεί η μπαταρία.

Αλλάζετε τη μπαταρία μόνο με απενεργοποιημένη τη 
θερμάστρα. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου θέρμανσης 
τοποθετείτε μια νέα μπαταρία! Πρέπει να εκτελείται 
κατάλληλη απορριμματική διαχείριση της παλιάς μπαταρίας!

Σπρώχνετε το καπάκι της θήκης μπαταρίας προς τα επάνω και 
αλλάζετε τη μπαταρία. Προσέχετε το θετικό / αρνητικό πόλο. 
Κλείνετε πάλι τη θήκη μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτική στη θερμοκρασία (+70 °C), 
ασφαλή στη διαρροή μπαταρία μινιόν (LR 6, AA, AM 3 – κωδ. 
πρ. 30030-99200), διαφορετικές μπαταρίες μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας!

Καθαρισμός (μόνο με απενεργοποιημένη τη 
συσκευή!)

Συνιστούμε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πριν από την 
έναρξη της περιόδου θέρμανσης να απομακρύνετε τη 
συσσωρευμένη σκόνη από τον εναλλάκτη θερμότητας, 
από την πλάκα δαπέδου και τη φτερωτή ανεμιστήρα του 
συγκροτήματος θερμού αέρα Trumavent. Η φτερωτή 
ανεμιστήρα πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά με ένα πινέλο ή 
με μια οδοντόβουρτσα.

Απόρριψη

Η απόσυρση της συσκευής και της μπαταρίας στο αυτόμα-
το σύστημα ανάφλεξης να γίνεται χωριστά, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις κάθε χώρας. Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές διατάξεις και νόμοι (στη Γερμανία π. χ. η οδηγία για τα 
οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους).

Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 624 ή τους κανονισμούς 
ελέγχου Truma

Είδος αερίου
Υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας
30 mbar (βλέπε ενδεικτική ετικέτα)
Ονομαστική θερμαντική απόδοση
1850 W
Κατανάλωση αερίου
50 – 170 g/h

Truma – δήλωση εγγύησης κατασκευαστή 

1. Περίπτωση εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για βλάβες της συσκευής, οι οποί-
ες οφείλονται σε σφάλματα του υλικού ή σε σφάλματα κατασκευής. 
Εκτός αυτού εξακολουθούν να υφίστανται οι νόμιμες αξιώσεις εγγυη-
τικής ευθύνης έναντι του πωλητή. 

Το δικαίωμα εγγύησης δεν υφίσταται 
για φθειρόμενα εξαρτήματα και σε φυσική φθορά,
σε περίπτωση χρήσης στις συσκευές άλλων ανταλλακτικών, όχι γνή-
σιων ανταλλακτικών της Truma,
στις συσκευές ρύθμισης πίεσης αερίου σε περίπτωση βλάβης οφει-
λόμενης σε ξένες ουσίες (π.χ. λάδια, μαλακτικά) στο αέριο,
σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης 
της Truma,
σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού,
εξαιτίας εσφαλμένης συσκευασίας μεταφοράς 

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 πα-
λιός 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 υποστήρι-
ξης πελατών της Truma για την αποκατάσταση μιας βλάβης κάτω από 
εγγύηση – ιδιαίτερα τα έξοδα μεταφοράς, οδοιπορικά, έξοδα εργα-
σίας και υλικών – αναλαμβάνει ο κατασκευαστής, εφόσον η τεχνική 
υποστήριξη πελατών χρησιμοποιείται μέσα στα όρια της Γερμανίας. 
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύ-
πτονται από την εγγύηση.

Πρόσθετα έξοδα λόγω δύσκολων συνθηκών αφαίρεσης και το-
ποθέτησης 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, Γερμανία

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πε-
λατών της Truma ή με μία με εμάς συμβεβλημένη επιχείρηση παροχής 
σέρβις (βλέπε βιβλίο εξυπηρέτησης πελατών της Truma ή στην ιστο-
σελίδα www.truma.com). Παρακαλούμε να περιγράφετε αναλυτικά 
τη βλάβη αναφέροντας και τον αριθμό εργοστασίου της συσκευής και 
την ημερομηνία αγοράς. 

Για να μπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται η περίπτωση 
εγγύησης, πρέπει ο τελικός καταναλωτής να φέρει ή να αποστείλει με 
δική του ευθύνη τη συσκευή στον κατασκευαστή/στη συμβεβλημένη 
εταιρεία. Σε βλάβες σε εναλλάκτες θερμότητας θα πρέπει να απο-
σταλεί επίσης μαζί ο χρησιμοποιηθείς ρυθμιστής πίεσης αερίου.

Για κλιματιστικές συσκευές: 
Προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά επιτρέπεται να αποσταλεί 
η συσκευή μόνο μετά από συνεννόηση με το τμήμα εξυπηρέτησης πε-
λατών της Truma στη Γερμανία ή με την εκάστοτε συμβεβλημένη επι-
χείρηση. Διαφορετικά ευθύνεται ο αποστολέας για ενδεχόμενη ζημιά 
κατά την μεταφορά.

Σε περίπτωση αποστολής προς το εργοστάσιο η αποστολή να εκτε-
λεστεί ως 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 υφί-
σταται η περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ενημερώνει τον πε-
λάτη 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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Η τοποθέτηση και η επισκευή της θερμάστρας 
επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν ειδικό τεχνικό. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών μελετήστε και 
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης!

Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών 
εγκατάστασης ή και σε περίπτωση ακατάλληλης 

εγκατάστασης υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας!

Άδεια χρήσης

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε 
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 
2004/78/ΕΚ μία διάταξη φραγής ασφαλείας. Για τη θέρμανση 
κατά την διάρκεια της οδήγησης σε (ρυμουλκούμενα) 
τροχόσπιτα συνιστούμε για λόγους ασφάλειας και μία διάταξη 
φραγής ασφαλείας.

Η εγκατάσταση ρύθμισης πίεσης αερίου Truma MonoControl CS 
πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

Με την τοποθέτηση συστήματος φραγ΄ςη ασφαλείας, 
όπως π.χ. το σύστημα ρύθμισης πίεσης αερίου Truma 
MonoControl CS, με την ανάλογη εγκατάσταση αερίου 
επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/56/ΕΚ η λειτουργία εγκεκριμένου τύπου θέρμανσης 
υγραερίου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα (κατηγορία οχημάτων M1), λεωφορεία 
(κατηγορία οχημάτων M2 και M3), επαγγελματικά 
φορτηγά οχήματα (κατηγορία οχημάτων N) καθώς 
επίσης σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ειδικά οχήματα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι περί αυτού ισχύουσες διατάξεις.

Δήλωση πιστότητας
Η Trumatic S 2200 (P) 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 είναι διαθέσιμος ο αριθμός σήμανσης 
προϊόντος CE: CE-0085AP0324

Ο θερμαντήρας πληροί την οδηγία 2001/56/ΕΚ για τις θερ-
μαντικές συσκευές όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 
2004/78/EΚ και 2006/119/EΚ και φέρει τον αριθμό έγκρισης 
τύπου: e1 00 0139

H θέρμανση ανταποκρίνεται στην Οδηγία  εξουδετέρωση 
των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων σε κινητήρες οχημάτων 
2004/104/ΕΚ, 2005/83/ΕΚ και 2006/28/ΕΚ και φέρει τον 
αριθμό έγκρισης τύπου: e1 03 2603

 H θέρμανση ανταποκρίνεται στην Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ 
καθώς και στην Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος 
κύκλου ζωής τους.

Κανονισμοί

Οποιαδήποτε μετατροπή στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένου 
του απαγωγού καπναερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση 
ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων κρίσιμης σημα-
σίας για τη λειτουργία της συσκευής, τα οποία δεν αποτελούν 
γνήσια εξαρτήματα της Truma, καθώς επίσης η αδυναμία τή-
ρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης καταστούν άκυ-
ρη την εγγύηση και αποκλείουν τυχόν απαιτήσεις 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.

Το έτος της πρώτης έναρξης λειτουργίας πρέπει να 
σημειωθεί με σταυρό στην ενδεικτική ετικέτα.

Η τοποθέτηση της συσκευής 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 G 607 του DVGW).

Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις 
στις αντίστοιχες χώρες προορισμού μπορούν να ζητηθούν 
μέσω των αντιπροσωπειών εξωτερικού της εταιρίας μας (ανα-
τρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην τοποθε-
σία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση www.truma.com).

Ο αέρας καύσης δεν επιτρέπεται να λαμβάνεται από τον 
εσωτερικό χώρο του οχήματος. Ο αέρας κα   ύσης πρέπει 
να τροφοδοτείται πάντα από τον εξωτερικό χώρο.

Επιλογή θέσης

1. Η εγκατάσταση της συσκευής και του αγωγού των 
καυσαερίων πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να υπάρχει πάντοτε καλή πρόσβαση για εργασίες σέρβις και 
να μπορεί να αφαιρείται και να τοποθετείται με ευκολία.

2. Η θερμάστρα μπορεί να τοποθετηθεί στην ιματιοθήκη με 
κιβώτιο τοποθέτησης (εικόνα D1) ή ελεύθερα στο χώρο – κατά 
περίπτωση με οπίσθιο τοίχωμα (εικόνα D2). Κατά την επιλογή 
της θέσης θα πρέπει να προσέξετε, ώστε η διάνοιξη των οπών 
να μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με το πατρόν δαπέδου. Στη 
βασική έκδοση η σύνδεση του σωλήνα καυσαερίων βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά (κεφαλή χειρισμού δεξιά).

Εάν το επιθυμείτε η συσκευή διατίθεται επίσης με τη σύνδεση 
σωλήνα καυσαερίων στη δεξιά πλευρά.
3. Οι αγωγοί καυσαερίων και οι καμινάδες πρέπει να 
τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται 
η είσοδος καυσαερίων στο εσωτερικό του οχήματος. Ο 
σωλήνας αναρρόφησης για τον αέρα καύσης (σε αγωγό 
καυσαερίων μέσω της οροφής) δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στην περιοχή πιτσιλίσματος των τροχών, αν 
χρειαστεί, τοποθετείτε προφυλακτήρα πιτσιλίσματος.

Με ένα ανοικτό παράθυρο οροφής / μία ανυψούμενη 
οροφή κοντά στην καμινάδα υφίσταται κίνδυνος εισό-

δου απαερίων στο εσωτερικό του οχήματος. Για το λόγο αυτό 
δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να τοποθετηθεί η καμινάδα 
κοντά στο άνοιγμα αυτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η θέρμαν-
ση επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με κλειστό παράθυρο ορο-
φής / κλειστή ανυψούμενη οροφή. Για να γίνει αυτό πιο σα-
φές, να τοποθετείται αυτοκόλλητο από τον τεχνικό που κάνει 
την τοποθέτηση (αριθμ. προϊόντος 30090-37100) σε εμφανές 
σημείο στο παράθυρο οροφής / στην ανυψούμενη οροφή.

Αγωγός καυσαερίων και αγωγός αέρα καύσης 
μέσω του πλευρικού τοιχώματος

Εικόνα E
Η καμινάδα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε σε μια απόσταση των 500 χιλιοστών (A) να μην υπάρχει 
κανένα στόμιο ντεπόζιτου ή άνοιγμα εξαερισμού ντεπόζιτου. 
Εκτός αυτού κατά την επιλογή της θέσης πρέπει να 
προσέξετε, ώστε ακριβώς από επάνω και 300 χιλιοστά προς 
τα πλάγια να μην υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα, φεγγίτες ή 
ανοίγματα εξαερισμού για το χώρο διαμονής.

Για την ασφάλεια λειτουργίας είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητο, οι καμινάδες καυσαερίων και αέρα καύσης 
να τοποθετούνται στο προβλεπόμενο ύψος. Το ύψος 
αυτό (απόσταση μεταξύ βάσης θερμάστρας και κέντρου της 
οπής καμινάδας καυσαερίων) προσανατολίζεται κάθε φορά 
σύμφωνα με τα χρησιμοποιημένα μήκη σωλήνων.

Για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφη και γρήγορη 
διανομή θερμού αέρα καθώς επίσης και μια πτώση των 

θερμοκρασιών των επιφανειών της συσκευής θέρμανσης, 
συνιστούμε την τοποθέτηση ενός συγκροτήματος θερμού 
αέρα Trumavent.

Оδηγίες τοποθέτησης
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Εγκατάσταση της θερμάστρας

– Εγκατάσταση στην ιματιοθήκη με κιβώτιο τοποθέτησης 
EKM

1. Κόβετε άνοιγμα στο μπροστινό τμήμα ντουλάπας 
440 χιλιοστά ύψος και 480 χιλιοστά πλάτος. Τοποθετείτε το 
κιβώτιο τοποθέτησης πρόχειρα στο άνοιγμα της ντουλάπας.

2. Τοποθετείτε το πατρόν δαπέδου κατά τέτοιο τρόπο στο 
κιβώτιο τοποθέτησης, ώστε αυτό να εφαρμόζει επακριβώς 
πίσω στις γωνίες (L = σύνδεση σωλήνα καυσαερίων αριστερά, 
R = σύνδεση σωλήνα καυσαερίων δεξιά) και στερεώνετε με 
πινέζες. Βγάζετε έξω το κιβώτιο τοποθέτησης.

3. Σύμφωνα με το πατρόν ανοίγετε οπή δαπέδου διαμέτρου 
Ø 15 χιλιοστών για την εκροή συμπυκνωμένου νερού και 
σημαδεύετε προκαταρκτικά τα 4 σημεία για τις βίδες 
στερέωσης.

4. Μόνο για αγωγό καυσαερίων μέσω της οροφής: 
Ανοίγετε οπή διαμέτρου Ø 65 χιλιοστών για το σωλήνα 
αναρρόφησης αέρα καύσης.

Πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι διαστάσεις!

5. Τοποθετείτε πάλι το κιβώτιο τοποθέτησης και το βιδώνετε. 
Διατρυπάτε το προκαταρκτικά χαραγμένο άνοιγμα για τη 
διέλευση του αγωγού καυσαερίων αριστερά (1) ή δεξιά 
(2 – βλέπε εικόνα D1).

– Εγκατάσταση ελεύθερα στο χώρο
1. Τοποθετείτε το πατρόν δαπέδου επάνω στην επιλεγμένη 
θέση.

2. Σύμφωνα με το πατρόν ανοίγετε οπή δαπέδου διαμέτρου 
Ø 15 χιλιοστών για την εκροή συμπυκνωμένου νερού και 
σημαδεύετε προκαταρκτικά τα 4 σημεία για τις βίδες 
στερέωσης.

3. Μόνο σε οδήγηση καυσαερίων μέσω της οροφής: 
Ανοίγετε οπή διαμέτρου Ø 65 χιλιοστών για το σωλήνα 
αναρρόφησης αέρα καύσης.

Πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι διαστάσεις!

Εάν σε περίπτωση ελεύθερης εγκατάστασης της θερμάστρας 
είναι ορατή η μη επενδυμένη πίσω πλευρά ή σε περίπτωση 
που στην περιοχή ακτινοβολίας της θερμάστρας βρίσκονται 
ξύλινα αντικείμενα, συνιστάται η τοποθέτηση ενός οπίσθιου 
τοιχώματος (εικόνα D2).

Αγωγός καυσαερίων και αγωγός αέρα 

καύσης μέσω του πλευρικού τοιχώματος 

(σετ καμινάδας AKW)

Για την Trumatic S 2200 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
μόνο ο σωλήνας καυσαερίων ανοξείδωτου χάλυβα της 
Truma AE 3 (κωδ. πρ. 30140-00) με σωλήνα επένδυσης 
Truma ÜR (APP – κωδ. πρ. 40230-00), γιατί η συσκευή 
θέρμανσης έχει ελεγχθεί και έχει δοθεί ή άδεια της 
λειτουργίας της μόνο σε συνδυασμό με τους σωλήνες αυτούς.

Εικόνα F
Η χρησιμοποίηση του εξαρτήματος κάμψης Biege-Boy (Κωδ. 
πρ. 30030-33000) προσφέρει μια σημαντική διευκόλυνση 
κατά την τοποθέτηση για το λύγισμα του σωλήνα ανοξείδωτου 
χάλυβα και την τοποθέτηση του δακτυλίου Ο.

Οπή καμινάδας AKW

Τοποθετείτε τις καμινάδες τοίχου σε μια κατά το δυνατόν 
ευθεία επιφάνεια, η οποία να μπορεί να δέχεται το ρεύμα 
αέρα από όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους τοποθέτησης (A, B ή 
C) ανοίγετε τις δύο οπές καμινάδας διαμέτρου Ø 79 χιλιοστών 
(σε κούφιους χώρους στην περιοχή της οπής καμινάδας 
επενδύετε με ξύλο) και σημαδεύετε προκαταρκτικά τις οπές 
για τις βίδες τοίχου.

Πρέπει να τηρηθεί επακριβώς το προβλεπόμενο ελάχιστο 
ύψος (= απόσταση μεταξύ της βάσης θερμάστρας και του 
κέντρου της οπής καμινάδας καυσαερίων)!

Εικόνα G1 
Τύπος A: 
Σε μήκη σωλήνων μέχρι 35 εκ. (οι σωλήνες πρέπει 
να οδηγηθούν πλευρικά μέσω του περιβλήματος 
της θερμάστρας) πρέπει η καμινάδα καυσαερίων να 
συναρμολογηθεί σε ένα ελάχιστο ύψος των 20 εκ.. Για το 
σκοπό αυτό διπλώνετε το πατρόν τοίχου στη διακεκομμένη 
γραμμή, αφήνετε τη δίπλωση να κάθεται επάνω στο δάπεδο.

Τύπος B:
Σε μήκη σωλήνων μέχρι 75 εκ. πρέπει η καμινάδα 
καυσαερίων να συναρμολογηθεί σε ένα ελάχιστο ύψος 
των 33 εκ.. Για το σκοπό αυτό αφήνετε το πατρόν τοίχου να 
κάθεται στο δάπεδο.

Τύπος C:
Σε μήκη σωλήνων μέχρι 120 εκ. πρέπει η καμινάδα 
καυσαερίων να συναρμολογηθεί σε ένα ελάχιστο ύψος των 
66 εκ. (μετράτε απόσταση μεταξύ βάσης θερμάστρας και του 
κέντρου της οπής καμινάδας καυσαερίων).

Οι σωλήνες μπορούν να κονταίνουν, η ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ των καμινάδων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη 
από (11,5 εκ.). Εάν απαιτηθεί οι καμινάδες μπορούν να 
τοποθετηθούν σε μια απόσταση μέχρι το μέγιστο 22 εκ.. 
Στους τύπου τοποθέτησης B και C μπορούν οι σωλήνες να 
γωνιωθούν πλευρικά μέσω του περιβλήματος της θερμάστρας 
ή προς τα πίσω και πρέπει να συναρμολογηθεί το διπλό 
στήριγμα DSW. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να κοντύνετε 
το στήριγμα με κόψιμο ή κάμψη.

Σύνδεση σωλήνα στη θερμάστρα

1. Εικόνα G1
Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες (1) στο επάνω μέρος της 
θερμάστρας και αφαιρείτε το περίβλημα.

2. Εικόνα G2
Συνδέετε το σωλήνα καυσαερίων (2) στο επάνω στόμιο 
θερμάστρας (3) όπως ακολούθως: Σπρώχνετε την πλάκα 
στεγανοποίησης (4) περίπου 3 εκ. επάνω στο σωλήνα (ο 
όνυχας δείχνει προς τη θερμάστρα), διευρύνοντας τον οδηγείτε 
προσεκτικά τον δακτύλιο O (5) πάνω στην ακμή τομής του 
σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα μέχρι το όριο στο στόμιο της 
θερμάστρας (3). Οδηγείτε την πλάκα στεγανοποίησης μαζί με 
τον δακτύλιο O εντελώς προς το στόμιο και αναρτάτε μέσω 
περιστροφής. Σφίγγετε με τη βίδα (6).

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O (5)!

3. Σπρώχνετε το σωλήνα επένδυσης (7) επάνω στο σωλήνα 
καυσαερίων (θα πρέπει να εκτείνεται από την καμινάδα μέχρι 
τη θερμάστρα).

4. Συνδέετε κατά τον ίδιο τρόπο το σωλήνα αέρα καύσης (8) 
στο κάτω στόμιο θερμάστρας (9).

Ο σωλήνας καυσαερίων με σωλήνα επένδυσης και 
ο σωλήνας αέρα καύσης πρέπει να τοποθετηθούν 

σε όλο τους το μήκος ανοδικά και σύμφωνα με την εικόνα 
G1 να ασφαλιστούν έναντι κάθε είδους μετατροπής με διπλό 
στήριγμα DSW (τύποι τοποθέτησης B + C). Διαφορετικά 
μπορεί να δημιουργηθεί συσσώρευση νερού, η οποία 
εμποδίζει την ελεύθερη διαφυγή των καυσαερίων!
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Σύνδεση σωλήνα στις καμινάδες

Εικόνα G3
Τοποθετείτε τη θερμάστρα στην προβλεπόμενη θέση, 
οδηγείτε τους σωλήνες στις οπές καμινάδων και καθορίζετε 
τα απαραίτητα μήκη σωλήνων, κατά περίπτωση μειώνετε το 
μήκος. Σπρώχνετε τη θερμάστρα κατά τέτοιο τρόπο προς τον 
τοίχο, έτσι ώστε οι σωλήνες να προεξέχουν από τον τοίχο περ. 
4 εκ.

Ο σωλήνας καυσαερίων (2) με το σωλήνα επένδυσης (7) 
βρίσκεται πάνω από το σωλήνα παροχής αέρα 

καύσης (8)!

Σπρώχνετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης (10) περ. 3 εκ. 
επάνω στους σωλήνες. Διευρύνοντας τους οδηγείτε τους 
δακτυλίους O (5) πάνω από τις ακμές τομής των σωλήνων 
και εισάγετε τους σωλήνες (2) και (8) μέχρι το όριο στις 
καμινάδες (11 + 12) (στόμια σύνδεσης καμινάδων πρέπει 
να δείχνουν προς τα κάτω). Οδηγείτε τους δακτυλίους 
στεγανοποίησης μαζί με τους δακτυλίους O εντελώς προς τα 
στόμια και στερεώνετε με ασφάλεια με έκαστο 2 βίδες (13).

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O (5)!

Στερέωση των καμινάδων

Εικόνα G3
Αλείφετε την καμινάδα καυσαερίων (11) στην επιφάνεια 
στεγανοποίησης με πλαστικό υλικό στεγανοποίησης 
αμαξώματος (όχι σιλικόνη!) και σπρώχνετε στην επάνω οπή 
καμινάδας (στόμιο σύνδεσης καμινάδας πρέπει να δείχνει 
προς τα κάτω). Στερεώνετε καμινάδα καυσαερίων (11) και 
δίσκο καμινάδας (14) με 4 βίδες (15).

Στερεώνετε την καμινάδα αέρα καύσης (12) στην κάτω 
οπή καμινάδας κατά τον ίδιο τρόπο μαζί με το πλέγμα 
αναρρόφησης (16).

Τοποθετείτε πάντα τα καπάκια επικάλυψης (17) για τις 
καμινάδες, όταν η θερμάστρα δεν είναι σε λειτουργία 
(αξεσουάρ).

Αγωγός καυσαερίων μέσω οροφής 
(σετ καμινάδας AKD)

Για την Trumatic S 2200 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
μόνο ο σωλήνας καυσαερίων ανοξείδωτου χάλυβα της 
Truma AE 3 (κωδ. πρ. 30140-00) με σωλήνα επένδυσης 
Truma ÜR (APP – κωδ. πρ. 40230-00), γιατί η συσκευή 
θέρμανσης έχει ελεγχθεί και έχει δοθεί ή άδεια της 
λειτουργίας της μόνο σε συνδυασμό με τους σωλήνες 
αυτούς. Συνολικό μήκος του σωλήνα καυσαερίων το 
ανώτατο 3 μ.!

Εικόνα F
Η χρησιμοποίηση του εξαρτήματος κάμψης Biege-Boy (Κωδ. 
πρ. 30030-33000) προσφέρει μια σημαντική διευκόλυνση 
κατά την τοποθέτηση για το λύγισμα του σωλήνα ανοξείδωτου 
χάλυβα και την τοποθέτηση του δακτυλίου Ο.

Συναρμολόγηση της αναρρόφησης αέρα 
καύσης

1. Εικόνα H1
Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες (1) στο επάνω μέρος της 
θερμάστρας και αφαιρείτε το περίβλημα.

2. Εικόνα H2
Πριν από την τοποθέτηση της θερμάστρας συναρμολογείτε 
τη γωνία σωλήνα για την αναρρόφηση αέρα καύσης στο 
κάτω στόμιο θερμάστρας όπως ακολούθως: Σπρώχνετε 
τη γωνία σωλήνα (18) με την ακμή τομής σωλήνα από κάτω 
μέσω της οπής (19) στη βάση θερμάστρας. Σπρώχνετε την 
πλάκα στεγανοποίησης (4) περ. 3 εκ. επάνω στο σωλήνα 

(ο όνυχας δείχνει προς το στόμιο θερμάστρας). Διευρύνοντας 
τον οδηγείτε προσεκτικά τον δακτύλιο O (5) πάνω από την 
ακμή τομής του σωλήνα και εισάγετε τη γωνία σωλήνα μέχρι 
το όριο στο κάτω στόμιο θερμάστρας (9). Οδηγείτε την 
πλάκα στεγανοποίησης μαζί με τον δακτύλιο O εντελώς προς 
το στόμιο και αναρτάτε μέσω περιστροφής. Σφίγγετε με τη 
βίδα (6). 

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O (5)!

3. Τοποθετείτε τη θερμάστρα στο άνοιγμα δαπέδου.

Συναρμολόγηση της καμινάδας οροφής

Η καμινάδα οροφής επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο κάθετα 
ή με μια μέγιστη κλίση των 15 μοιρών!

Εικόνα H3
Τοποθετείτε την καμινάδα οροφής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
από τη θερμάστρα μέχρι την καμινάδα να είναι δυνατή μια 
απευθείας, ανοδική σε ολόκληρο το μήκος τοποθέτηση των 
σωλήνων (το ανώτατο 3 μ.). Για 1,5 μ. μήκος σωλήνα πρέπει 
να επιτευχθεί τουλάχιστον 1 μ. ύψος.

1. Εικόνα H4
Ανοίγετε μια οπή διαμέτρου Ø 60 χιλιοστών σε μια μέση 
απόσταση τουλάχιστον 55 χιλιοστά από τα πλευρικά 
τοιχώματα. Σε περίπτωση οροφών με διπλό τοίχωμα γεμίζετε 
τον κούφιο χώρο με ξύλο ή εισάγετε ένα κυκλικά τυλιγμένο 
κομμάτι λαμαρίνας (20) μήκους περίπου 220 χιλιοστών και 
πάχους 1 χιλιοστού, για να ενισχύσετε την οροφή κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε αυτή να μην παραμορφωθεί κατά το σφίξιμο των 
βιδών και να παραμείνει στεγανή στη βροχή.

2. Εισάγετε την καμινάδα από επάνω μέσω της οροφής και 
σφίγγετε από μέσα με τον κοχλιωτό δακτύλιο (21).

Η στεγανοποίηση εκτελείται με την εμπεριεχόμενη ελαστική 
στεγανοποίηση χωρίς πρόσθετα υλικά στεγανοποίησης.

Συναρμολόγηση του σωλήνα καυσαερίων

1. Εικόνα H5
Εισάγετε το στραγγαλιστικό έλασμα (22) στο επάνω στόμιο 
θερμάστρας (3) μέχρι το όριο.

2. Συνδέετε το σωλήνα καυσαερίων (2) στο επάνω στόμιο 
θερμάστρας (3) όπως ακολούθως: Σπρώχνετε την πλάκα 
στεγανοποίησης (4) περ. 3 εκ. επάνω στο σωλήνα καυσαερίων 
(ο όνυχας δείχνει προς το στόμιο θερμάστρας). Διευρύνοντας 
τον οδηγείτε προσεκτικά τον δακτύλιο O (5) πάνω από την 
ακμή τομής του σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα καυσαερίων 
μέχρι το όριο στο επάνω στόμιο της θερμάστρας. Οδηγείτε 
την πλάκα στεγανοποίησης μαζί με τον δακτύλιο O προς το 
στόμιο και αναρτάτε μέσω περιστροφής. Σφίγγετε με τη 
βίδα (6).

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O (5)!

3. Σπρώχνετε το σωλήνα επένδυσης (7) επάνω στο σωλήνα 
καυσαερίων (θα πρέπει να εκτείνεται από την καμινάδα μέχρι 
τη θερμάστρα).

4. Εικόνα H4
Οδηγείτε ψηλά τους σωλήνες στον τοίχο μόνο με λίγες γωνίες. 
Εισάγετε το σωλήνα καυσαερίων (40) μέχρι το όριο στην 
καμινάδα και ασφαλίζετε με τη λαμαρινόβιδα (28).

Ο σωλήνας καυσαερίων (40) με το σωλήνα 
επένδυσης (41) πρέπει να τοποθετηθεί σε ολόκληρο 

το μήκος του ανοδικά και να είναι συναρμολογημένος με 
περισσότερους σφιγκτήρες (42) σταθερά και για διαρκή 
εγκατάσταση, διότι διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί 
συσσώρευση νερού, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη 
διαφυγή των καυσαερίων.
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Στερέωση της θερμάστρας

Εικόνα J1
Στερεώνετε τη θερμάστρα με τις 4 προμηθευόμενες 
λαμαρινόβιδες (24) μέσω της βάσης της θερμάστρας 
στο δάπεδο του οχήματος. Συναρμολογείτε το περίβλημα 
θερμάστρας – κατά περίπτωση με οπίσθιο τοίχωμα – 
(διατρυπάτε τα προκαταρκτικά χαραγμένα ανοίγματα για 
σωλήνες στο περίβλημα ή στο πίσω τοίχωμα). Σφίγγετε τις 
βίδες (1).

Εικόνα J2
Το έλασμα μετάδοσης θερμότητας (25) πρέπει να 
τοποθετηθεί, όταν η ακτινοβολία θερμότητας πρέπει 
να κατευθυνθεί προς τα εμπρός ή όταν συνδέεται ένας 
ανεμιστήρας για τη διανομή θερμού αέρα.

Διανομή ζεστού αέρα

Εικόνα K
Για τη διανομή ζεστού αέρα είναι κατάλληλοι όλοι οι 
ανεμιστήρες της Truma (Trumavent ή Multivent). Ο 
ανεμιστήρας μπορεί να τοποθετηθεί στο δάπεδο ή στον τοίχο 
του οχήματος κοντά στη θερμάστρα.

Εικόνα J2
Η σύνδεση με τη θερμάστρα εκτελείται μέσω του ακροφυσίου 
αναρρόφησης DT (κωδ. πρ. 40660-00) στον Trumavent (για 
σωλήνα διαμέτρου Ø 85 χιλιοστών) ή μέσω του ακροφυσίου 
αναρρόφησης DM (κωδ. πρ. 40670-00) στον Multivent (για 
σωλήνα διαμέτρου Ø 65 χιλιοστών).

Για τη σύνδεση είναι απαραίτητο το κιβώτιο τοποθέτησης EKM 
ή το οπίσθιο τοίχωμα RWS ή RWSL με έλασμα μετάδοσης 
θερμότητας. Οι ανεμιστήρες Trumavent μπορούν να 
στερεωθούν επίσης και απευθείας στο κιβώτιο τοποθέτησης.

Για την περαιτέρω επέκταση του συγκροτήματος ζεστού 
αέρα χρησιμοποιούνται τα μεμονωμένα εξαρτήματα του 
συστήματος Trumavent.

Σύνδεση αερίου

Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar, 
πρέπει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της συ-

σκευής (βλέπε ενδεικτική ετικέτα).

Ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου διαμέτρου Ø 8 χιλιοστών 
πρέπει να συνδεθεί με μια σύνδεση 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 βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί 
αερίου 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).

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη 
Γερμανία π. χ. το φύλλο εργασίας του DVGW- G 607 για 
οχήματα).

Έλεγχος λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί η στεγανότητα 
του αγωγού παροχής αερίου με τη μέθοδο της πτώσης 
πίεσης. Θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση ελέγχου (στη 
Γερμανία σύμφωνα με το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW).

Στη συνέχεια ελέγχετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Οι οδηγίες χρήσης να παραδοθούν στον κάτοχο του οχήματος.

Προειδοποιητικές υποδείξεις

Η κίτρινη αυτοκόλλητη κάρτα με τις προειδοποιητικές 
υποδείξεις, 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.



  Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών της Truma ή με μία με εμάς συμ-
βεβλημένη επιχείρηση παροχής σέρβις (βλέπε βιβλίο 
εξυπηρέτησης πελατών της Truma ή στην ιστοσελίδα 
www.truma.com).

   Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε 
πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθ-
μό (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).

Pasakaleris Camping,
Caravaning & Freizeit
7 KM Dramas – Kavalas Tel. +30 (0)25210 430 60
66100 Choristi  Fax +30 (0)25210 430 61

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

Service
Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com
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