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Ta det kallt – även under varma dagar 
Surfa, spela beachvolleyboll eller bara vifta med tårna på 
stranden: många campare drar till sydligare breddgrader på 
sommaren. Efter sportaktiviteterna tar du gärna ett 
svalkande dopp i havet. Och på kvällen återvänder du till ett 
optimalt klimatiserat fordon – tack vare de välutvecklade 
klimatsystemen från Truma. Testa, så får du se!



| 5

Truma Aventa takklimatsystem 
Ett Aventa-klimatsystem tar liten plats och monteras på 
taket till husvagnen eller husbilen, till exempel i ett 
takfönster.

Passande klimatsystem för alla fordon

För taket eller bagageutrymmet – Truma har högklassiga 
klimatsystem för båda ställena. Alla enheter bygger på vår 
mångåriga klimatkompetens och utmärker sig genom sin 
enastående kylkomfort. Luften kyls på ett extra effektivt 
sätt samtidigt som den avfuktas. 

Vilken kyleffekt du behöver – och därmed vilken enhet du 
bör välja – beror på följande faktorer:

• Storleken på bodelen
• Temperatur och luftfuktighet
• Fordonets placering i skugga 

Fordon som är extra långa kyler du bäst med två 
Truma-klimatsystem. Här kan du kombinera system för tak 
och bagageutrymme med varandra.

Aventa takklimatsystem

Saphir klimatsystem för bagageutrymmet

Truma Saphir klimatsystem för 
bagageutrymmet 
Klimatsystemet Saphir monterar du i fordonets 
bagageutrymme, till exempel i förvaringsbänken eller under 
sängen. 

Klimatkomfort enligt dina önskemål

5 års garanti på delar från Truma 
Hos din Truma Partner får du 5 års garanti på delarna i alla 
klimatsystem från Truma.

www.truma-scandinavia.se/klimatsystem

bodel som ska kylas vid 
en fordonslängd på ca

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

värma | kyla | styra
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Med kostnadsfria Truma App kan du styra ditt klimat- och 
värmesystem och avläsa ditt gasolförråd på ett bekvämt 
sätt. För ändamålet behövs Truma LevelControl som du 
enkelt integrerar i iNet System. Den avläser den exakta 
nivån i din flaska med ultraljud och visar hur länge gasolen 
kommer att räcka.

Truma App 
Appen tillhandahåller flera användbara funktioner och 
praktiska campingverktyg. Ladda ned Truma App 
kostnadsfritt till din smarttelefon eller surfplatta från App 
Store eller Google Play: www.truma-scandinavia.se/app.

Truma iNet System: Allt under kontroll

Bekvämare än så här kan det knappast bli: Medan du 
fortfarande är på stranden tar du upp din smarttelefon och 
slår på klimatanläggningen i husbilen från solstolen. Det är 
iNet System från Truma som gör det här möjligt. Utöver att 
du lekande lätt styr din klimatanläggning och ditt 
värmesystem via appen får du även information om ditt 
exakta gasolförråd – när och var som helst.

Detta ingår i Truma iNet System:
• Truma iNet Box som är kärnan i systemet.
• iNet-förberedda Truma-enheter som 

klimatanläggningarna Aventa eller Saphir comfort RC/
Saphir compact, Combi-värmaren med manöverenheten 
CP plus iNet ready eller Truma LevelControl.

• Den kostnadsfria Truma App på din smarttelefon eller 
surfplatta. 

Så här fungerar Truma iNet System 
Truma iNet Box kopplar som en central styrenhet 
samman klimatanläggning, värmare och Truma 
LevelControl med din smarttelefon eller surfplatta. 
Enheterna styrs via Bluetooth när du är nära och via SMS 
när du är längre bort. 

Intelligent enhetsstyrning,  
maximal komfort

www.truma-scandinavia.se/inet
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För ett optimalt rumsklimat

Truma CP plus och Truma iNet Box

Truma CP plus
Med den digitala manöverenheten Truma CP plus kan du 
styra ditt Truma-klimatsystem och/eller din Combi-värmare.  
Du väljer temperatur, ställer in fläkten eller programmerar 
funktionerna för klimatanläggningen eller värmaren med 
timern.

Truma iNet Box
Truma iNet Box är ett smart gränssnitt med vilket du 
bekvämt kan styra dina Truma-enheter med din 
smarttelefon via sms – eller i närområdet via Bluetooth. Allt 
du då behöver för att till exempel reglera temperaturen i 
fordonet är den kostnadsfria Truma App. Truma iNet Box är 
enkel att installera och kan eftermonteras för användning 
med alla iNet-förberedda Truma-klimatsystem och 
Combi-värmare.

Truma klimatautomatik
Det spelar ingen roll vad termometern visar för temperatur 
där ute: Klimatautomatiken håller din personliga 
komforttemperatur i fordonet konstant. Den avstämmer 
automatiskt Combi-värmaren och Truma-klimat- 
anläggningen med varandra. Därmed är ditt fordon alltid 
perfekt tempererat. Du kan styra klimatautomatiken med 
manöverenheten CP plus eller med Truma App.
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Truma CP plus

Digital manöverenhet för klimatsystem och 
Combi-värmare
Med den digitala manöverenheten Truma CP plus ställer du 
enkelt och bekvämt in rums- och vattentemperaturen i 
fordonet. Funktioner som fläktinställning och timer väljer du 
på nolltid. 

• Intuitiv manövrering: Med praktisk vrid-/tryckknapp 
och stor display med bakgrundsbelysning.

• Timer: Programmera rätt rumstemperatur för varje 
tillfälle.

• Klimatautomatik: Håller temperaturen i bodelen 
konstant oavsett väder. 

Tekniska data
• Spänningsförsörjning: 8 – 16,5 V
• Strömförbrukning: max. 65 mA (100 % 

bakgrundsbelysning), 6,5 – 10 mA (standby)
• Strömförbrukning i vila: 3 mA (från)
• Mått: 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
• Vikt: ca 100 g

Truma iNet Box

Den centrala styrenheten för Truma-enheter
Truma iNet Box är kärnan i Truma iNet System. Den länkar 
samman dina Truma-enheter, det vill säga en klimat- 
anläggning och/eller en Combi-värmare, med din 
smarttelefon eller surfplatta. Via det här gränssnittet kan  
du bekvämt med appen övervaka och styra dina 
iNet-förberedda enheter, vilka känns igen på etiketten 
”Truma iNet ready”.

• Bekväm: Gör det möjligt att fjärrstyra och övervaka 
Trumas klimat- och värmesystem via smarttelefon eller 
surfplatta.

• Enkel att installera: Bara att montera och aktivera med 
hjälp av Truma App.

• Flexibel: Kan styras med upp till fyra mobila terminaler 
samtidigt.

• Exklusiv: Finns bara hos din Truma Partner. 

Tekniska data
• Spänningsförsörjning: 12 V/24 V
• Spänningsområde: min. 8 V, max. 30 V 
• Ø strömförbrukning: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
• Typ av SIM-kort: Mini-SIM (25 x 15 mm)
• Gränssnitt: TIN-buss, (2 x TIN1 utbytbara, 1 x TIN2), GSM, 

Bluetooth 
• Bluetooth: Klass 2
• Mått: 147 x 96 x 40 mm (L x B x H)
• Vikt: ca 150 g

värma | kyla | styra
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Truma Aventa takklimatsystem

En dag vid havet: sand mellan tårna, salt på huden och sol  
i ansiktet. Avsluta strandupplevelsen på ett avslappnat sätt 
– i en perfekt tempererad husvagn eller husbil. Takklimat- 
systemen från Truma gör snabbt och effektivt fordonet 
svalt inuti. Samtidigt avfuktas luften, så att det uppstår ett 
behagligt inomhusklimat. 

Oavsett om du bestämmer dig för eco- eller comfort- 
varianten av Aventa är det enkelt att montera klimat- 
systemet på taket till ditt fordon. Med den valbara 
tätningsramen går det extra snabbt att montera Aventa  
i ett takfönster. Ramen gör också att monteringen blir 
absolut tät mot insidan.

Via luftspridaren strömmar den svala luften in i hela 
boytan. De fyra utloppen ställs in individuellt och doserar 
luftströmmen jämnt och dragfritt i fordonet. Ett integrerat 
filtersystem rengör inomhusluften. Eftersom luftspridaren 
har en mycket platt utformning förblir passagen nästan lika 
fri som innan.

Optimalt 
fördelad 
sval luft
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Truma Aventa eco

Hög effekt, liten strömförbrukning 
Även Aventa eco kyler ditt fordon snabbt och effektivt – till 
och med på campingplatser med svaga säkringar. Med sina 
28 kilo är Aventa eco det lättaste klimatsystemet i sin klass.

Tekniska data
• Kyleffekt: 1700 W
• Strömförbrukning (230 V): 2,8 A
• Mått utomhusenhet: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
• Mått luftspridare: 670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
• Mått taköppning: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm 

(L x B)
• Vikt: 28 kg

Truma Aventa comfort

Kyler kraftfullt, värmer effektivt 
Aventa comfort kan inte bara kyla med stor kraft:  
under övergångsperioden mellan årstiderna fungerar 
takklimatsystemet även som värmare tack vare den 
integrerade värmepumpen. Den har en extra energisnål 
drift.

Tekniska data
• Kyleffekt: 2400 W
• Värmeeffekt: 1700 W
• Strömförbrukning i kyldrift (230 V): 4,2 A
• Strömförbrukning i värmedrift (230 V): 3,7 A
• Mått utomhusenhet: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
• Mått luftspridare: 670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
• Mått taköppning: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm  

(L x B)
• Vikt: 33 kg

• Kraftfullt: Kyler fordonet till en skön temperatur på kortast möjliga tid.
• Tyst: Önskat klimat extra tyst – framför allt i sleep-funktionen.
• Bekvämt: Fjärrkontroll, programmerbar timer, dimbar LED-belysning.

iNet ready fr.o.m. serienummer 24084022.

värma | kyla | styra
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Truma Saphir compact

Klimatsystem för bagageutrymmet i mindre 
fordon
Låg vikt, låg strömförbrukning: Saphir compact lämpar sig 
perfekt för små och medelstora fordon med en längd på 
upp till 5,5 meter. Klimatsystemet för bagageutrymmet 
kyler inte bara luften, utan rengör och torkar den också.

• Energisnålt: Förbrukar mycket litet ström och kan därför 
användas på nästan alla campingplatser i Europa.

• Praktiskt: Kyltiden kan programmeras upp till 15 timmar 
i förtid med timerfunktionen.

• Bekvämt: Manövreras med Truma CP plus.

Tekniska data
• Kyleffekt: 1800 W
• Strömförbrukning (230 V): 2,8 A
• Mått: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vikt: 20 kg

 Truma CP plus-kompatibel och iNet ready fr.o.m. serienummer 23091001.
I kombination med en Combi CP plus-värmare krävs ovillkorligen en ”koppling 
för kabeln till manöverenheten” (art.nr 39050-00175) mellan klimatsystemet och 
värmaren.

Eco-lösning 
Kylning som ger ett behagligt inomhusklimat. Idealisk för 
att kyla fordonet i förväg. Enkel och praktisk och går snabbt 
att montera med Saphir EasySet (artikel-nr 40090-44100).

Komfort-lösning 
För en jämn luftfördelning inuti fordonet. Luften leds uppåt 
och kyls funktionellt och bekvämt utan att det drar. Det går 
att ansluta upp till 15 meter kylluftsrör. 
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• Kraftfullt: Kyler extra kraftfullt.
• Kompakt: Den minsta i sin klass – montera den i 

förvaringsbänken där den tar liten plats och är väl 
skyddad.

• Bekvämt: Ställ in den temperatur du trivs bäst med tack 
vare värme-/kylautomatiken.

Tekniska data
• Kyleffekt: 2400 W
• Värmeeffekt: 1700 W
• Strömförbrukning i kyldrift (230 V): 4,2 A
• Strömförbrukning i värmedrift (230 V): 3,7 A
• Mått: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vikt: 23,5 kg

Truma Saphir comfort RC 

Kyla och värme i en och samma enhet
Med Saphir comfort RC kyler du fordon som är längre än 
5,5 och upp till ca 6,5 meter*. Tack vare det reversibla 
kylkretsloppet fungerar enheten även som värmare med 
värmepump. Med en värmeeffekt på 1700 watt ger 
systemet skön värme just under övergångstiden mellan 
årstiderna.

Truma Saphir vario

Klimatsystem för bagageutrymmet i innergolvet
Saphir vario har höga prestanda och en mycket kompakt 
utformning. Med en höjd på endast 20 centimeter  
är det det enda klimatsystemet i världen som går att 
montera i innergolvet.

• Flexibelt: Tre variabla effektnivåer med vardera två olika 
fläktlägen ger maximal komfort.

• Tyst: I sleep-funktionen går fläkten nästan ljudlöst i det 
lägsta läget.

• Praktiskt: Tack vare den integrerade timern kan du 
programmera frånkopplingstiden från minst 15 minuter 
upp till 24 timmar i förväg.

Tekniska data
• Kyleffekt: 600/1500/2000 W
• Strömförbrukning (230 V): 1,7/3/4,4 A
• Mått: 800 x 550 x 200 mm (L x B x H)
• Vikt: 28 kg

* Fr.o.m. 6,5 m längd rekommenderar vi att du monterar två Saphir-klimatsystem.

värma | kyla | styra
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Behagligt klimat i varje vrå
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Tillbehör till klimatsystem för 
bagageutrymmet

Med ett klimatsystem för bagageutrymmet får du en 
individuell luftfördelning i fordonet. Mycket flexibel 
fördelning av den svala luften via rör – precis som du vill  
ha det. För detta kan Truma erbjuda ett anpassat modul- 
system, med vilket du kan reglera luftmängden och 
flödesriktningen.

Eco-lösningen fördelar den svala luften via luftutlopp vid 
golvet. Den är därför enkel och praktisk och går snabbt  
att montera. Om du vill ha mer komfort kan du leda luften 
uppåt genom ett skåp och på så sätt fördela den jämnt  
i fordonet. Med lyxvarianten kan du justera de olika 
områdena för sömn eller boende till den temperatur du  
trivs bäst i. Du kyler områdena jämnt, dragfritt och tyst. 

Om tyst fortfarande är för högt för dig kan du bygga in 
ljuddämpare i den kalla luftströmmen. En enda ljud- 
dämpare per kalluftssträng reducerar ljudet från luft- 
strömmen inuti fordonet med 50 procent. Ljudet utanför 
fordonet reducerar du med en utblåsningskanal  
som du kan montera under fordonet vid utloppet för 
försörjningsluft.

värma | kyla | styra
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Med kärlek för detaljer  
och bästa kvalitet
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Campa med stil
Oavsett om du drar husvagnen genom Sydfrankrike  
eller reser med husbilen i Dolomiterna är du alltid välklädd 
med Truma CampWear. Välgjorda funktionskläder  
från t-shirts till vindjackor med material i imponerande  
hög kvalitet. De är bekväma att ha på sig med många 
häpnadsväckande, moderna detaljer i Truma-färger. 

Alla plagg finns i dam- och herrmodell. I vår Truma 
CampWear-butik kan du dessutom hitta praktiska och 
moderna accessoarer.

Du beställer enkelt produkterna i vår webbutik. 

www.truma-campwear.com

värma | kyla | styra
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Truma t-shirt

Den moderna mörkblå t-shirten med tryckt Truma-slogan 
”More comfort on the move” passar perfekt till alla 
fritidsaktiviteter, både på och utanför campingplatsen.
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Truma fleecejacka

Med den lätta Truma-fleecejackan håller du dig varm under 
kyliga dagar på campingplatsen. Det mjuka fleecetyget är 
skönt, okänsligt och snabbtorkande – idealiskt för många 
aktiviteter.

Truma vändbar väst

Den varma, vadderade och vändbara västen i grått och 
orange tar liten plats i packningen och är mycket lätt. Det 
gör den till det perfekta tillbehöret vid camping och 
vandring. Enkel att dra på sig – och leva aktivt.

Truma 2-i-1-jacka

Vindtät ytterjacka och värmande fleeceväst inuti: med den 
här sportiga 2-i-1-jackan trotsar du alla väder på 
campingsemestern. Båda delarna kan även bäras var för 
sig.

 
 

Truma pikétröja

I den här lediga pikétröjan i blått eller vitt kan du alltid 
trivas, oavsett om du befinner dig på campingplatsen, 
sportar eller är hemma. Bomullstyget med fin piquéstruktur 
är lätt och luftigt och vilar skönt mot huden. 
 
 
 

Truma ryggsäck

I den rymliga Truma-ryggsäcken får du plats med allt du 
behöver under en dagsutflykt på campingsemestern, allt 
från mellanmål till solskydd.

värma | kyla | styra
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Info och service i alla kanaler
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Truma Online

Håll dig uppdaterad med vår webbplattform där du även 
kan dela dina erfarenheter med oss. Prenumerera, gilla  
eller följ! 
 
Webbplats och nyhetsbrev 
Oavsett om du letar efter en återförsäljare eller Service 
Partner hittar du det du söker på vår webbplats  
www.truma.com. Där hittar du också information och 
nedladdningar till våra produkter. Med vårt nyhetsbrev  
får du nyheter direkt med e-post:  
www.truma-scandinavia.se/nyhetsbrev

Serviceblogg
I vår blogg tar vi upp ämnen som berör vardagen med 
husvagn – från allmänna frågor om gasförsörjning via tips 
om bättre varmluftsfördelning till rådgivning om hur du 
monterar produkterna i fordonet. Men vi vill även veta vad 
du tycker. Dela med dig av dina upplevelser och lämna 
kommentarer: https://serviceblog.truma.com 
 
App 
Med den kostnadsfria appen till smarttelefonen eller surf- 
plattan har du alltid dina Truma-bruksanvisningar nära  
till hands. Praktiska verktyg underlättar campingvardagen.  
I kombination med Truma iNet Box använder du appen  
för att fjärrstyra din Truma-klimatanläggning och din 
Combi-värmare: www.truma-scandinavia.se/app

 
 
 
Övriga sociala medier

Facebook
Intressant information, underhållning, tävlingskampanjer 
www.facebook.com/Truma.Fan

YouTube
Instruktions-, monterings- och produktvideor 
www.youtube.com/trumageraetetechnik

Twitter
Truma-nyheter i realtid 
www.twitter.com/truma_de

värma | kyla | styra
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Alltid där när  
du behöver oss
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www.truma-scandinavia.se/dealer-locator

värma | kyla | styra

Exklusiva produkter, exklusiv service

Truma Partner ger dig ett större tjänsteutbud än andra 
återförsäljare i husvagnsbranschen.

Truma Partner ...
• … ger dig en garanti på fem år på delarna i 

klimatanläggningar och manövreringssystem –  
på så sätt har du en tre år längre trygghet än normalt. 

• … erbjuder Trumas fullständiga produktsortiment. 
Hit räknas exklusiva tillbehör som Truma iNet Box 
och den flerfaldigt prisbelönta Truma Mover® XT.

• … utbildas regelbundet och har alltid koll på den 
senaste tekniken. De förklarar på ett överskådligt sätt 
hur Truma-produkterna fungerar och går igenom  
tekniska detaljer.

• … är ofta även Service Partner. De är nära knutna till 
Truma och en pålitlig kontakt om du skulle behöva 
reservdelar.

Truma Service

Vi introducerar bara produkter på marknaden som vi tror 
starkt på. De är genomtänkta in i minsta detalj och 
tillverkas omsorgsfullt i Putzbrunn nära München, där vi  
har vårt säte. Kvaliteten kontrolleras löpande.

Om du trots detta någon gång skulle behöva hjälp är du 
hjärtligt välkommen att vända dig till oss. Alltid nära dig:  
i vår Truma-serviceverkstad i Putzbrunn, med runt 500 
Service Partner i hela Europa och globalt i de viktigaste 
campingregionerna. Med rätt verktyg, originalreservdelar 
och all den erfarenhet som vi samlat på oss under mer än 
65 år. Så att du snabbt kan rulla vidare.

Första hjälpen får du på vår webbplats  
www.truma.com, på Truma Service-bloggen  
https://serviceblog.truma.com eller i din Truma App.  
 
Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kan du få 
personlig kontakt med Truma Service via e-post på 
service@truma.com eller per telefon på  
+49 (0)89 4617-2020.

Våra servicemedarbetare …
• … hänvisar dig till en lokal Service Partner eller Trumas 

serviceverkstad.
• … hjälper dig på andra språk.
• … hjälper dig att diagnostisera och åtgärda fel.
• … ger dig rådgivning om montering av Truma-produkter.
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