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Před uvedením do provozu bezpodmínečně dbejte na 
návod k použití! Držitel vozidla je zodpovědný za to, aby se 
mohla provést náležitá obsluha přístroje.

Opravy smí provádět jen odborník!

TEB – 12 V s automatickou regulací počtu 

otáček 

Trumavent
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a = Ruční regulace (např. pro ventilaci) 
  Požadovaný výkon nastavte na otočném knoflíku.

b = Vyp (popř. automatický provoz / 
  vytápění u topení Trumatic S 3002 K)

c = Automatický provoz (vytápění)
Výkon se plynule přizpůsobí příslušnému odevzdání 
tepla topení. Nejvyšší výkon lze podle přání omezit na 
otočném knoflíku. Regulace mezi hodnotou a pomalým 
průběhem nastane automaticky.

Trumavent ventilátor TEB lze provozovat i prostřednictvím 
Truma měniče napětí SPU (čís. výrobku 40000-47700) i s 
napětím 230 V ~. Montáž měniče napětí SPU by měla nastat 
pokud možno v blízkosti podlahy. Na tento měnič napětí nelze 
připojit další přístroje o napětí12 V.

Při použití síťových zdrojů popř. napájecích zdrojů dbej-
te na to, aby tyto zdroje dodávaly regulované výstupní 

napětí mezi 11 V a 15 V a zvlnění střídavou složkou činilo 
< 1,2 Vpp. Pro připojení více spotřebičů 12 V doporučujeme 
nabíječku baterií Truma NT 12/ 3-18 (čís. výrobku 39901-01). 
Tato nabíječka (nabíjecí proud 18 A) je vhodná pro nabíjení 
olověných akumulátorů plněných kyselinou nebo gelem. Jiné 
nabíječky jsou použitelné pouze s akumulátorem 12 V jako 
vyrovnávacím akumulátorem.
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Návod k použití Ventilátor Trumavent k rozdělení teplého vzduchu a ventilaci  
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TN – 230 V Standardní provedení
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230 V ~

Trumavent
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d = Vyp 
e = Zap

Nastavte požadovaný výkon na otočném knoflíku.

Před zahájením údržbářských, popř. opraváren-
ských prací je zapotřebí ventilátor Trumavent 

všepólově odpojit od sítě – minimální otevření kontaktů 
3,5 mm.

Trumavent ventilátor TN – 230 V, jakož i měnič napětí 
SPU se ve vozidle nesmí během jízdy provozovat.

Rozdělení teplého vzduchu

Systém teplého vzduchu se pro každý typ vozidla individuálně 
dimenzuje na principu stavebnicového systému. K dodateč-
nému rozšíření je k dispozici bohatý program příslušenství 
(viz prospekt).

Náčrty s optimálními montážními návrhy pro teplovzdušná 
zařízení ve všech běžných typech obytných přívěsů a cestov-
ních motorových vozidel lze bezplatně vyžádat v servisním 
středisku Truma.
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ních motorových vozidel lze bezplatně vyžádat v servisním 
středisku Truma.

Prostřednictvím vzduchové klapky (f) lze individuálně nastavit 
množství vzduchu k rozdělení teplého vzduchu. Ve střední 
poloze se rozděluje teplý vzduch po 50 % na oba výstupy.

U různě dlouhého ventilátorového potrubí nebo na stranách 
s vyšší potřebou tepla je třeba použít průměr ventilátorového 
potrubí Ø 72. Tím lze vyčerpat plný výkon vzduchu na této 
straně. Přestavením vzduchové klapky (f) lze množství vzdu-
chu ještě individuálně zvýšit. Tím se redukuje výkon vzduchu 
na druhé straně.

Klesne-li výkon vzduchu, popř. zvýší-li se provozní hluk, 
může být rotor ventilátoru silně znečištěn.

Čištění (při vypnutém přístroji!)

Doporučuje se aspoň jednou ročně před zahájením vytápěcí 
sezóny odstranit prach, který se nashromáždil na výměníku 
tepla, na podlahové desce, popř. na rotoru ventilátoru 
Trumavent. Rotor ventilátoru opatrně očistěte štětcem 
nebo malým kartáčkem na zuby.
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 Technické údaje
 jištěné podle EN 624, popř. zkušebních podmínek Truma

Trumavent TEB – 12 V

Napájecí napětí 
12 V DC
Odběr proudu 
0,3 až 1,0 A
Množství dopravovaného vzduchu 
do 135 m3/h (s ventilátorovým potrubím ÜR Ø 65 mm)
do142 m3/h (s ventilátorovým potrubím VR Ø 72 mm)

Povolení typů EHS 
e1 03 2603

Trumavent TN – 230 V

Napájecí napětí 
230 V ~ 50 Hz
Odběr proudu 
0,5 A, 65 W
Množství dopravovaného vzduchu 
do 169 m3/h (s ventilátorovým potrubím ÜR Ø 65 mm)
do 182 m3/h (s ventilátorovým potrubím VR Ø 72 mm)

Technické změny vyhrazeny!
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Airmix (Příslušenství)

g

Cirkulační provoz prostřednictvím topení 
Šoupátko (g) v horní poloze (červená šipka).

Vnější vzduch zdola 
Šoupátko (g) v dolní poloze (modrá šipka).

Směšovací poloha 
Při vytápění by mělo být šoupátko (g) otevřené jen 
max. ¼ směrem dolů. Jinak by se rušila automatická 
funkce ventilátoru.

Tohoto komfortního modulu se nesmí použít u topení 
s vedením odpadních plynů pod podlahou, u topení 

Trumatic S 55 T, jakož i u motorových vozidel ve spojení s 
topením Trumatic S 3002 K.
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Prohlášení výrobce Truma o záruce

1. Případ záruky

Výrobce poskytuje záruku za nedostatky přístroje, které lze 
odvodit z materiálových a výrobních chyb. Vedle toho existují 
dále zákonné nároky na záruku vůči prodejci.

Nárok na záruku neexistuje

– pro rychleopotřebitelné díly a při přirozeném opotřebení,

– následkem použití jiných než originálních dílů Truma v 
přístrojích,

– v důsledku nedodržování montážních a provozních 
návodů Truma,

– v důsledku neodborného zacházení,

– v důsledku neodborného obalu při přepravě, který nebyl 
proveden firmou Truma.

2. Rozsah záruky

Záruka platí pro nedostatky ve smyslu číslice 1, během 
24 měsíců od uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a 
konečným spotřebitelem. Výrobce odstraní takové nedostatky 
dodatečným plněním, to znamená podle své volby vylepšením 
nebo náhradní dodávkou. Plní-li výrobce záruku, nezačíná 
záruční lhůta vzhledem k opraveným či vyměněným dílům 
znovu, nýbrž stará lhůta běží dál. Další nároky, zejména náro-
ky na náhradu škody kupujícího nebo třetího jsou vyloučeny. 
Předpisy zákona o ručení za výrobky zůstanou nedotčeny.

Nároky použití služby závodu Truma k odstranění nedostatku 
spadajícího pod záruku – zejména náklady na přepravu, ces-
tu, práci a materiál – nese výrobce, pokud je služba zákaz-
níkům nasazena uvnitř Německa. Nasazení servisu v jiných 
zemích není kryto zárukou.

Přídavné náklady na základě demontážních a montážních 
podmínek přístroje (např. demontáž dílů nábytku nebo karo-
serie) nelze uznat za plnění záruky.

3. Uplatnění případu záruky

Adresa výrobce zní: 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 
85640 Putzbrunn. 

V Německu je nutno při poruchách zásadně informovat 
 servisní centrálu Truma, v jiných zemích jsou k dispozici pří-
slušní servisní partneři (viz servisní sešit Truma nebo 
www.truma.com). Námitku je třeba blíže označit. Dále je 
třeba předložit náležitě vyplněný záruční dokument nebo 
výrobní číslo přístroje, jakož i datum koupi.

Aby mohl výrobce přezkoušet, jedná-li se o případ záruky, 
musí konečný spotřebitel přístroj na své nebezpečí přinést či 
zaslat výrobci. U škod na topných tělesech (výměnících tepla) 
je třeba rovněž zaslat tlakový regulátor plynu.

Při zaslání do závodu se má zaslání vykonat prostřednictvím 
nákladního zboží. V případě záruky převezme závod přeprav-
ní náklady, popř. náklady zaslání a vrácení. Nejedná-li se o 
případ záruky, uvědomí výrobce zákazníka a oznámí náklady 
na opravu, které výrobce nepřevezme, v tomto případě jdou i 
zasílací náklady k tíži zákazníka.
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 V Německu je nutno při poruchách zásadně infor-
movat servisní centrálu Truma, v jiných zemích jsou k 
dispozici příslušní servisní partneři (viz servisní sešit 
Truma nebo www.truma.com). Pro rychlé zpracování si 
prosím připravte typ přístroje a výrobní číslo (viz typový 
štítek).

KOV, Karosárna a slévárna
Sokoloská 615 Tel. (0321) 76 35 58
CZ-28101 Velím Fax. (0321) 76 33 37

Tamex spol. sr.o.
Kovácsova č.359 Tel. (02) 44 45 49 20
SK-85110 Bratislava  Fax (02) 44 45 49 35 

Truma Gerätetechnik 

GmbH & Co. KG

Wernher-von-Braun-Straße 12

85640 Putzbrunn 

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142

Telefax +49 (0)89 4617-2159

info@truma.com

www.truma.com
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