
Truma předregulátor VDR 50/30 

 

Použití 
 
Evropská Unie se v roce 1996 sjednotila v hodnotě systémového tlaku 
plynu na 30 mbar. Dříve to řešily jen národní normy. Od tohoto sjednocení 
uplynulo přesně 10 let, takže se ukončila výroba 50 mbar vestavných 
lednic, topení a vařičů. Jenže se musí řešit potřeby karavanistů, kteří mají 
svůj karavan z doby před rokem 1996 (včetně) s rozvodem 50 mbar a 
potřebují některé z jmenovaných přístrojů vyměnit. Řešení se našlo 
v podobě předregulátoru 50/30 mbar, tedy regulátoru, jehož vstupní tlak 
je 50 mbar od regulátoru plynové láhve a výstupní tlak 30 mbar. Zde 
předkládám návod k použití. 
 
Podle EN1949 musí být všechny nově napevno instalované spotřebiče 
s provozním tlakem 30 mbar. (jedná se o pevně instalace s provozem na 
kapalný plyn) Použití tohoto spotřebiče v uzavřených místnostech jako 
v domě, mobilním domě, ale i na lodi není dovoleno. 
 
Na jeden předregulátor smí být zapojen pouze jeden spotřebič. V případě 
potřeby musíte každý spotřebič, u kterého je potřeba snížit vstupní tlak na 
30 mbar, opatřit předregulátorem. I pro jeden spotřebič musí být mezi 
předregulátorem a plynovou lahví regulátor omezující tlak. V žádném 
případě se nesmí předregulátor připojit bez tohoto regulátoru k PB láhvi! 
 
Všechny spotřebiče Truma (topení, bojlery) jsou způsobilé k zapojení za 
předregulátor Truma VDR 50/30. Pokud chcete VDR 50/30 použít na jiné 
spotřebiče, musíte se o vhodnosti tohoto produktu poradit s výrobcem 
tohoto zařízení.  
 



Montáž 
 
Montáž předregulátoru smí provádět pouze odborná firma. Před začátkem 
práce důkladně čtěte návod. Během práce nekuřte, nepracujte 
s otevřeným plamenem. 
 
Volba místa – VDR 50/30 můžete montovat hned za uzávěry bloku 
s rychlouzavíracími ventily nebo přímo před spotřebič. Montáž se nesmí 
provádět zvenčí, ani pod vozidlem. 
Vestavba – z vedení vyřízneme 90 mm délky trubky. Před montáží se 
přesvědčíme, že ve vedení nejsou špony, nečistoty apod. Navlékneme 
VDR 50/30 na trubku přes předmontované převlečné matky a dvěma klíčí 
pevně dotáhneme. 
POZOR – šipka na přístroji určuje směr plynu. Při opačné montáži nebude 
přístroj fungovat. 
Předregulátor se nesmí montovat pod napětím, tedy trubky se nesmí o 
předregulátor přetahovat. Štítek předregulátoru musí být čitelný. 
Přiloženou odvětrávací hadici svedeme pod podlahu karavanu na místo 
chráněné před vodou a zkrátíme na 20 mm pod úroveň podlahy šikmým 
řezem 45° tak, aby delší strana tohoto řezu byla proti směru jízdy. 
 
V dodávce jsou dva štítky. Jeden malý nalepíme před spotřebič a druhý 
velký do prostoru plynové schránky. 
 

Test těsnosti 
 
Po montáži musí být proveden test těsnosti předepsanou metodou. 
Předregulátor má v sobě bypass, který umožňuje test přístrojem s tlakem 
150 mbar. 
 
Technická data: 
Plyn – kapalný PB 
Vstupní tlak 50 mbar 
Výstupní tlak 30 mbar 
Připojení převlečné matice a soudky pro ocelové trubky 8 mm 
Maximální průtok plynu 0,8 kg/h 
Rozsah teplot použití –30°C až  +60°C  
Datum výroby na štítku měsíc / rok.  
 
Truma VDR 50/30 splňuje normu 90/396/EWG ve spojení s normou DIN 
EN 88-1: resp. DIN 4811 H:2005 
Identifikační číslo produktu CE-0085BR0010 
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