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Návod k použití
Návod k montáži
Je nutno mít při jízde ve vozidle!

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

Boiler EL

230 V ~

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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Montážní příklad

1 Elektrický boiler Truma
2 Ovládací část
3 Bezpečnostní výpustní 

ventil

Elektrický boiler
Elektrické zařízení na přípravu teplé vody 
230 V, 850 W

Opravy smí provádět
pouze odborník!

1. Každá změna na zařízení 
nebo použití náhradních dílů a
funkčně důležitých částí pří-
slušenství, jež nejsou originál-
ními díly firmy Truma, jakož i
nedodržení návodu k montáži
a návodu k použití vede ke
ztrátě záruky a zaniká nárok
na náhradu škody. Kromě to-
ho zaniká povolení k provozu
tohoto zařízení a v některých
státech také povolení k provo-
zu vozidla.

2. Používáli se pouze systém
studené vody bez bojleru, na-
plňuje se i v tomto případě ko-
tel bojleru vodou. Pro zabrá-
nění škody zamrznutím musí
být obsah vody vypuštěn akti-
vováním bezpečnostního vý-
pustního ventilu, i když bojler
nebyl v provozu. Jako alterna-
tivu lze před přípojku studené
a horké vody zamontovat dva
uzavírací ventily odolné proti
horké vodě.

3. V případě napojení na cent-
rální vodovodný rozvod (mi-
moměstký a městský) nebo
při použití silnějěích čerpadel
musí být použit tlakový ome-
zovač, který zabrání vzniknutí
vyěěího tlaku v bojleru než
2,8 bar.

V případě poruch zásadně kon-
taktujte servis firmy Truma.

Se zařízením dodanou žlutou
nálepku s důležitými pokyny
musí montážní pracovník ne-
bo majitel vozidla nalepit na
takovém místě ve vozidle, kde
je dobře viditelná pro každého
uživatele (např. na dveřích šat-
níku)! Chybějící nálepky je
možno si vyžádat u firmy Truma.

Údržba

Použitá nádoba na vodu
je vyrobena z ušlechtilé

oceli na potraviny VA (nereza-
vějící ocel).

Pro zbavení bojleru od vápna
používejte vinný ocet, který
přivedete do zařízení přítokem
vody. Nechat působit a potom
bojler důkladně propláchnout
čerstvou vodou. Pro zbavení
od zárodků doporučujeme
použít „Certisil-Argento“, jiné
produkty (zejména obsahující
chlór) jsou nevhodné.

Aby se zabránilo usazení mik-
roorganizmů, doporučuje se v
pravidelných odstupech bojler
ohřát na 70°C.

Vody nelze použít jako pitné
vody!

Technické údaje
zjištěno podle zkušebních 
podmínek Truma

Napájení:
230 V ~, 50 Hz
Příkon proudu:
850 Watt (3,7 A)
Obsah vody:
14 litrů
Doba zahřívání v rozmezí
cca. 15°C až cca. 70°C:
cca. 70 min.
Omezení teploty:
70°C
Pojistka proti převýšené
teplotě:
90°C
Vodní tlak:
max. 2,8 bar
Váha (bez obsahu):
cca. 3 kg
Rozměry:
výška: 295 mm, 
šířka: 405 mm

Prohlášení o shodě:
Elektrický boiler Truma odpoví-
dá požadavkům normy
EN 60335, směrnice
EMV 89/336/EHS, nízkonapě-
ťové směrnice 73/23/EHS, ja-
kož i platným normám a tech-
nickým specifikacím a je tím
oprávněn k vedení značky CE.

Technické změny vyhrazeny!

Důležité pokyny pro obsluhu



3. Uplatnění záruky

Adresa výrobce zní: Truma Ge-
rätetechnik GmbH & Co. KG,
Wernher-von-Braun-Straße 12,
85640 Putzbrunn. V Německu
je zapotřebí při poruchách zá-
sadně informovat servisní
centrálu Truma, v jiných zemích
jsou k dispozici příslušní ser-
visní partneři (viz seznam ad-
res). Námitky je třeba blíže
označit. Dále je zapotřebí před-
ložit náležitě vyplněnou záruční
listinu nebo sériové číslo 
přístroje, jakož i datum koupi.

Aby mohl výrobce zkontrolo-
vat, jedná-li se o případ záru-
ky, musí koncový spotřebitel
na vlastní riziko přístroj přinést
nebo zaslat výrobci. Při va-
dách topnych těles (vyměník
tepla) je třeba rovněž zaslat
regulátor tlaku plynu.

Při zaslání do závodu musí zá-
silka nastat nákladem zboží. V
případě záruky převezme zá-
vod přepravní náklady, popř.
náklady na zásilku a zpětnou
zásilku. Pokud se záruka na
závadu nevztahuje, vyrobce o
tomto uvědomí zákazníka a
sdělí mu předpokládané ná-
klady na opravu. V tom přípa-
dě nese náklady na dopravu
zákazník.

3

Před uvedením do provozu
je třeba si bezpodmínečně
přečíst návod k použití a
„Důležité pokyny k obsluze“!
Povinností majitele vozidla 
je zajištění správné obsluhy
zařízení.

Před prvním použitím
bezpodmínečně celé

zásobování vodou dobře pro-
pláchněte ohřátou, čistou vo-
dou. Při nebezpečí mrazu boi-
ler vyprázdněte, je-li mimo
provoz! Na škody způsobe-
né mrazem neexistuje 
nárok na záruku!

Plnění bojleru

1. Přezkoušet, jeli uzavřen
bezpečnostní výpustní ventil v
přítoku studené vody: páčka ve
vodorovné poloze, pozice (a).

a = Pozice páčky „uzavřeno“
b = Pozice páčky „vypustit“

2. Otevřít kohoutek teplé vo-
dy v koupelně a v kuchyni,
předvoliče teploty nebo jed-
noručně ovladatelné armatury
nastavit na „teplo“.

3. Zapnout proud pro vodní
čerpadlo (hlavní vypínač nebo
vypínač čerpadla).

Armatury nechat tak dlouho
otevřené, než se vytlačí
vzduch, bojler se naplní a 
voda začné téct.

Při mrazu může zamrzlá, ne-
vyteklá voda zabránit naplnění
bojleru. Krátkým zapnutím
(maximálně 2 minuty) je mož-
né bojler rozmrazit. Zamrzlá
vedení se mohou rozmrazit
oteplením vnitřního prostoru.

a

b
a

Vypuštění bojleru

Nepoužívá-li se obytné-
ho přívěsu během ob-

dobí mrazu, musí se bojler v
každém případě vyprázdnit!

1. Přerušit proud pro vodní
čerpadlo (hlavní vypínač nebo
vypínač vodního čerpadla).

2. Otevřít kohoutky vody v 
kuchyni a v koupelně.

3. Otevřít bezpečnostní vý-
pustní ventil: páčka ve svislé
poloze (b).

4. Bojler se vyprázdní přes
bezpečnostní výpustní ventil
přímo ven. Přezkoušet, jestli
obsah vody kompletně vytekl
(14 litrů).

Uvedení do provozu 

c = Kolébkový vypínač „Vyp“
d = Kolébkový vypínač „Zap“

Bojler zapněte na obsluhova-
cím dílu (c). Kontrolní žárovka
signalizuje, že je přístroj v 
provozu.

Při použití vypínačů specific-
kých pro vozidlo: viz návod k
použití výrobce vozidla.

Teplotu vody nelze pře-
dem nastavit, automa-

tické omezení teploty při ca
70°C.

Elektrická topná tyč je
vybavena pojistkou proti

nadměrné teplotě. Při provozu
bez vody vypne jistič nadměr-
né teploty při teplotě 90°C pří-
stroj. K opětnému zapnutí se
musí přístroj ochladit na 24°C
a prostřednictvím „Vyp“a
„Zap“ znovu zapnout (Reset).

Boiler EL

230 V ~

c

d

1. Záruční podmínky

Vyrobce poskytuje záruku,
která se vztahuje na nedostat-
ky zřízení, jejichž příčinou jsou
materiálové nebo vyrobní va-
dy. Kromě toho platí dalží ob-
vyklé nároky na záruku vůči
prodávajícímu, které vyplyvají
ze zákona.

Nárok na záruku neexistuje

– pro rychle opotřebitelné díly
a při přirozeném opotřebení,

– v důsledku použití jinych
než originálních dílů firmy
Truma v reklamovaném 
řízení,

– v důsledku nedodržování
montážních návodů a návo-
dů k použití Truma,

– v důsledku neodborného 
zacházení,

– v důsledku neodborného
přepravního obalu, který 
neopatřila firma Truma.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na závady
ve smyslu bodu 1, které se
vyskytnou do doby 24 měsíců
od uzavření kupní smlouvy
mezi prodávajícím a koneč-
nym spotřebitelem. Výrobce
takové nedostatky odstraní
dodatečným plněním, to zna-
mená podle své volby pro-
střednictvím vylepšení nebo
náhradní dodávky. Poskytne-li
výrobce záruku, nezačíná zá-
ruční doba vzhledem k opra-
veným či vyměněným dílům
od počátku, nýbrž stará záruč-
ní doba probíhá dále. Dále sa-
hající nároky, zejména nároky
na náhradu škody kupujícího
nebo třetího jsou vyloučeny.
Předpisy zákona o ručení za
produkt zůstávají nedotčeny.

Náklady na využití servisních
služeb firmy Truma související
s odstraněním vady, na kterou
se vztahuje záruka (zvlážtě ná-
klady na dopravu, mzdy a ma-
teriál), nese vyrobce, pokud je
tato služba použita na území
Německa. Nasazení servisu 
v jiných zemích není kryto 
zárukou.

Dodatečné náklady, které vy-
plynou ze ztíženych podmínek
demontáže a opětného zabu-
dování zařízení (např. demon-
táž dílů nábytku nebo karose-
rie) nemohou byt uznány jako
vykon související s plněním
záruky.

Návod k použití Truma - Záruãní podmínky vyrobce
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Elektrický boiler 
Truma 230 V, 850 W

Návod k montáži

Montáž a opravu zařízení
smí provádět pouze odbor-
ník. Před začátkem prací peč-
livě pročíst a dodržet návod k
montáži!

Volba umístění a
montáž

Místo montáže (ne v montáž-
ním prostoru za topením) zvol-
te tak, aby bylo možno klást
co nejkratší potrubí na teplou
vodu. Boiler musí být pro ser-
visní práce kdykoliv dobře pří-
stupný, jakož i snadno vymon-
tovatelný či zamontovatelný.

Boiler bezpečně našroubujte
dodanými šrouby B 5,5 x 70
a podložkami (1) na vhodném
podkladě (deska rovnoměrně
vrstvového dřeva, laminované
dřevěné lišty nebo kovová
podlaha) na podlahu vozidla. 
K zesílení izolačního pláště se
musí použít vždy opěrných
pouzder (2) předmontovaných
v závodě.

Připojení vody

Pro provoz bojleru je možné
používat tlaková a ponorná
čerpadla s pracovním tlakem
do 2,8 bar a směšovací bate-
rie s elektrickým vypínačem
nebo bez něj.

Obr. A: Při použití ponorných
čerpadel se musí mezi čer-
padlo a první odbočku zamon-
tovat zpětný ventil (3 – není
zahrnut v rozsahu dodávky)
(šipka ukazuje směr proudění).

Obr. B: Při použití tlakových
čerpadel o větší hysterezi za-
pínání může horká voda prou-
dit zpátky přes kohout stude-
né vody. K zabránění zpětné-
ho proudění doporučujeme
mezi odvod ke kohoutu horké
vody a vypouštěcí ventil 
zamontovat zpětný ventil 
(4 – není zahrnut v rozsahu
dodávky).

Pro připojení k bojleru a po-
jistnému/vypouštěcímu venti-
lu musí být použity hadice
odolné proti tlaku a proti hor-
ké vodě (např. hadice-Truma-
Boiler SBH, neovlivňující kva-
litu potravin, s pevností v tlaku
do 3,5 barů) s vnitřním prů-
měrem 10 mm.

Pro pevné vedení potrubí (na-
př. systém John Guest ) nabízí
Truma jako zvláštní příslušen-
ství vodní přípojky (5 + 6), 
pojistný/vypouštěcí ventil (7),
jakož i zpětný ventil (3 + 4) s
vnitřním přípojkou o Ø 12 mm.

U připojení na ústřední vodo-
vod (mimoměstské a měst-
ské-připojení), nebo u čerpa-

del s vyšším výkonem, musí
být nasazen redukční ventil
zamezující v bojleru vyšší 
tlaky než 2,8 barů.

Pokud možno klást
krátké vodní hadice a

neohýbat je. Všechna hadico-
vá spojení musí být zajištěna
hadicovými sponkami (i hadi-
ce studené vody)! V důsledku
ohřevu vody a následného
roztažení může dojít v době,
než zareaguje pojistka proti
přetlaku integrovaná v pojist-
ném/vypouštěcím ventilu, k
výskytu tlaků až do výše
3,5 barů (i u ponorných 
čerpadel).

K upevnění hadic na
stěnu nebo podlahu do-

poručujeme hadicové úchytky
(čis. vyrobku 40711-00). Je-li
zabudováno plynové topení,
lze klást vodní hadice pomocí
hadicových klipsů mrazuvzdor-
ně na teplovzdušné trubky.

Aby bylo zabezpečeno
úplné vypuštění vody z

bojleru, je nutno použít přiba-
lený úhlový připojovací ele-
ment s integrovaným za-
vzdušňovacím ventilem (5),
který se nachází na připojení
teplé vody!

Všechna vodní potrubí
klást se spádem smě-

rem k pojistnému/vypouštěcí-
mu ventilu! Nárok na záruku
zaniká v případě škod způ-
sobených mrazem!

Montáž 
bezpečnostního 
výpustního ventilu

Obr. A + B: Bezpečnostní vý-
pustní ventil (7) namontovat
na dobře přípustném místě v
blízkosti bojleru. Vyvrtat otvor 
Ø 18 mm a prostrčit odvodní
nátrubek s hadičkou (8). Bez-
pečnostní výpustní ventil
upevnit dvěma šrouby. Odvod
vody nasměrovat přímo ven
na místo chráněné před od-
střikující vodou (případně na-
montovat vhodnou ochranu).

Kladení vodního 
potrubí

1. Obr. A + B: Přítok studené
vody (9) připojit na pojist-
ném/vypouštěcím ventilu (7).
Směr proudění není nutno 
zohledňovat.

2. Úhlový připojovací element
s integrovaným zavzdušňova-
cím ventilem (5) přišroubovat
na připojení teplé vody (horní
trubku) a úhlový připojovací
element bez inte-grovaného
zavzdušňovacího ventilu (6) 
na připojení studené vody
(spodní trubku).

Nasunout matici (10), upínací
šroub (11) a O-kroužek (12).
Spojit připojovací šroubové
spojení a připojovací trubku a
pevně utáhnout maticí (10).

Směr jízdy

Zavzdušňovací hadici s vněj-
ším Ø 11 mm (14) nasunout
na konec hadice zavzdušňo-
vacího ventilu (15) a vést smě-
rem ven. Minimální poloměr
oblouku je 40 mm.

Zavzdušňovací hadici odstřih-
nout asi 20 mm pod podlahou
vozidla šikmo v úhlu 45° ve
směru jízdy.

3. Obr. A + B: Zhotovit hadico-
vé spojení (16) mezi pojist-
ným/vypouštěcím (7) ventilem
a úhlovým připojovacím ele-
mentem (6 – spodní trubka)
na bojleru.

4. Teplovodní potrubí (17) polo-
žit od úhlového připojovacího
elementu s integrovaným za-
vzdušňovacím ventilem 
(5 – horní trubka) směrem k
místům odběru teplé vody.
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Montáž 
obsluhovacích dílu

Při použití obsluhova-
cích dílů specifických

pro vozidlo, popř. výrobce, se
musí elektrické zapojení pro-
vést podle popisů rozhraní 
Truma. Kterákoliv změna pro-
vedená na příslušných dílech
Truma má za následek zanik-
nutí záruky, jakož i vyloučení
nároků na ručení. Konstruktér
(výrobce) zodpovídá za návod
k použití pro uživatele, jakož i
za potištění obsluhovacích 
dílů!

Při volbě umístění dbejte na
to, aby ovládací číst (20) neby-
la vystavena přímému tepel-
nému záření. Délka připojova-
cího kabelu je 2,5 m.

Nelze-li provést zapuště-
nou montáž obsluhova-

cích dílů, dodá firma Truma na
přání montážní rám (18 – čis.
vyrobku 40000-52600) jako
zvláštní příslušenství.

Vyvrtejte díru o Ø 55 mm. Ka-
bel (19) prostrčte dozadu a
obsluhovací díl (20) upevněte
4 šrouby (21). Pak nastrčte
krycí rám (22) a veďte kabel
(19) k boiler.

Jako uzávěr ke krycím
rámům dodává Truma 

jako zvláštní příslušenství boč-
ní díly (23) v 8 různých bar-
vách. (Informujte se u svého
prodejce.)

Ø 55 m
m

19

23

23
22

18

20

21

Elektrické připojení
230 V

Elektrické připojení smí
být provedeno pouze

odborníkem (v Německu pod-
le normy VDE 0100, část 721).

Zde otištěné pokyny nevyzý-
vají laiky provést elektrický pří-
poj, nýbrž slouží vámi určené-
mu odborníku jako potřebné
informace!

Spojení k síti se uskuteční 
pomocí kabelu 3 x 1,5 mm2

(např. hadicovým vodičem
HO5VV-F) k instalační krabici
(obr. A + B: 24 – není obsaže-
na v rozsahu dodávky). Připo-
jovací kabel se síťovou zástrč-
kou není přípustný.

Bezpodmínečně zajistěte při-
pojení vodičů se správnými
barvami!

Při údržbářských nebo opra-
vářských pracích musí být
použito rozpojovací zařízení,
které fyzicky odpojí všechny
póly od sítě ve vzdálenosti
kontaktů nejméně 3 mm.

Obr. A + B: Rozvodnou krabici
(24) umístěte v blízkosti pří-
stroje – na podlaze vozidla 
nebo na stěně (délka kabelu
110 cm).

Kabel pro obsluhovací díly, pří-
vodní kabel 230 V a kabel k
topné tyči  připojte podle za-
pojovacího schématu.

1 = ovládací část
2 = kabel 3 x 1,5 mm2

3 = ohřívací kolík
4 = hnědá
5 = zelená
6 = modrá
7 = žlutá
8 = bílá
9 = žlutá/zelená

Všechny kabely se mu-
sí zajistit příchytkami!

Funkční zkouška

Po montáži se musí podle ná-
vodu k použití přezkoušet
vodní přípojky, jakož i veškeré
funkce.

Pak se musí zajistit, aby při
vyprazdňování vodní obsah 
(14 litrů) úplně odtekl.

Žádný nárok na škodách 
při škodách způsobených
zamrznutím!

Důležitá upozornění

Se zařízením dodanou žlutou
nálepku s důležitými pokyny
musí montážní pracovník ne-
bo majitel vozidla nalepit na
takovém místě ve vozidle, kde
je dobře viditelná pro každého
uživatele (například zna dve-
řích šatníku)! Chybějící nálep-
ky je možno si vyžádat u firmy
Truma.


