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Účel použití

DuoControl firmy Truma je přepínací regulátor pro dvě 
plynové láhve.

Kromě automatického přepínání mezi láhvemi s plynem 
zajišťuje DuoControl rovnoměrný tlak plynu 30 mbar 
nebo 50 mbar (podle toho, o jakou variantu se jedná) při 
povoleném vstupním tlaku 0,6 – 16 bar.

Aktuální stav odběru („provoz“ nebo „rezerva“) je indikován 
přímo v průhledítku. DuoControl je možné vybavit dálkovým 
indikátorem (čís. výrobku 50210-01) a stav odběru je pak 
možné odečítat uvnitř ve vozidle.

Pro připojení na plynové láhve potřebujete dvě vysokotlaké 
hadice.

Třebaže to není nezbytně předepsáno, doporučuje firma 
Truma používat vždy vysokotlaké hadice s bezpečnostní 

pojistkou proti prasknutí (SBS).

Pro použití plynových láhví s různými velikostmi připojení na 
ventil nabízí Truma hadicová vedení v běžných variantách 
připojení (viz strana 9).

Aby se zamezilo poruchám plynového zařízení v zimním 
provozu, je možné přepínací regulátor DuoControl doplnit 
ohřevem EisEx od firmy Truma (čís. výrobku 53101-01). Při 
použití dálkového indikátoru je ohřev EisEx součástí dodávky.

DuoControl lze používat bez omezení pro vozidla do roku 
výroby 12/2006. Je možné topit za jízdy – s výjimkou Francie. 
Přiložené nálepky (Zavřete plynovou láhev během jízdy) 
v tomto případě neplatí.

U vozidel od roku výroby 01/2007 je pro topení během jízdy 
předepsáno bezpečnostní uzavírací zařízení podle směrnice 
pro topná zařízení 2001/56/ES. Proto musí být při používání 
přepínacího regulátoru DuoControl plynové láhve během 
jízdy zavřené. Přiložené nálepky musí být umístěny do skříňky 
s láhvemi a do blízkosti ovládacích dílů vytápění tekutým 
plynem.

Pro vozidla od roku výroby 01/2007, ve kterých se má topit i 
během jízdy, dodává Truma regulátor tlaku plynu SecuMotion 
a přepínací ventil DuoComfort. Co se týče těchto výrobků, 
obraťte se na svého specializovaného prodejce.

Používání přepínacího regulátoru DuoControl 
v uzavřených prostorách (v domácnosti, v „mobilních 

domech“) nebo na člunech je nepřípustné!

Přepínací regulátor Truma DuoControl nelze  v Německu 
používat pro vozidla využívaná ke komerčním účelům  (dle 
předpisů pro prevenci úrazů UVV BGV D 34).
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 Návod k použití

Pro provoz plynových regulátorů, plynových spotřebičů event. 
plynových zařízení je závazně předepsáno použití stojících 
plynových láhví, ze kterých se plyn odebírá v plynné fázi. 
Plynové láhve, ze kterých se plyn odebírá v kapalné fázi (např. 
pro vysokozdvižný vozík), jsou pro provoz zakázané, protože 
vedou k poškození plynového zařízení.

Otočným koflíkem (a) lze manuálně určit, která láhev je 
pracovní a která představuje rezervu.

b

a

Na průhledítku (b) je indikován stav pracovní láhve: 
zelená barva = plyn je odebírán z pracovní láhve
červená barva = plyn je odebírán z rezervní láhve.

Truma dodává jako příslušenství dálkový indikátor (čís. 
výrobku 50210-01), který v interiéru vozidla indikuje stav 

pracovní láhve.

Uvedení do provozu

– Otevřete eventuální dálkový plynový spínač.

– Například otočným knoflíkem (a) otočte nadoraz doleva 
(levý přívod = pracovní láhev).

– Připojte plynové láhve a zkontrolujte řádný stav všech 
hadicových šroubení.

– Otevřete ventily obou plynových láhví. Indikace v 
průhledítku přejde na zelenou.

Přepínání

Klesne-li tlak v pracovní láhvi pod hodnotu 0,5 bar, DuoControl 
automaticky přepne a plyn bude odebírán z druhé plynové 
láhve. V průhledítku se indikace změní na červenou.

Při velkém chladu i při delší dobu trvajícím vysokém 
odběru plynu může tlak plynu klesnout pod 0,5 bar, i 

když se v láhvi ještě nachází zbytek plynu. Proto se může stát, 
že je plyn odebírán z obou plynových láhví současně.

V případě potřeby lze polohu otočného knoflíku kdykoli 
změnit.

Otočný knoflík (a) otočte vždy až po zarážku doleva nebo 
doprava (středová poloha má za následek současný odběr 
plynu z obou plynových láhví).
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Status odběru

Při základní poloze (pracovní láhev na levé straně, rezervní 
láhev na pravé straně) vyplývá následující indikace:

– Stavový indikátor (b) je zelený = odběr plynu z levé láhve 
(pracovní láhev).

– Stavový indikátor (b) je červený = odběr plynu z pravé láhve 
(rezervní láhev), zkontrolujte připojení k levé láhvi a úroveň 
naplnění.

Výměna láhví

Zbytkový plyn: Nekuřte, zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm!

DuoControl vám poskytuje možnost vyměnit prázdnou 
plynovou láhev, aniž byste přerušili provoz spotřebičů. Zpětné 
ventily integrované do vstupních hrdel zabraňují unikání plynu, 
když je krátkodobě připojena pouze jedna plynová láhev 
(„Provoz pouze s jednou plynovou láhví“).

– Otočný knoflík (a) otočte o 180°, resp. o polovinu otáčky 
až po zarážku a z původně rezervní láhve se stane láhev 
pracovní. Po výměně láhví bude plná plynová láhev opět 
k dispozici jako láhev rezervní.

Indikátor stavu (b) přejde na zelenou barvu.

– Zavřete ventil prázdné plynové láhve a odšroubujte 
vysokotlakou hadici.

– Našroubujte vysokotlakou hadici na plnou plynovou láhev a 
otevřete ventil láhve.

 Stavový indikátor (b) zůstane zelený.

Po každém zásahu zkontrolujte těsnost připojení hadice 
na ventil láhve (viz „Kontrola těsnosti v pásmu vysokého 

tlaku“).

Výměna hadice

Zbytkový plyn: Nekuřte, zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm!

K našroubování a odšroubování hadic doporučujeme použít 
pomocný šroubovací nástroj firmy Truma (čís. výr. 50020-
61500). Ten zajistí potřebný utahovací moment a zabrání 
poškození šroubení, k němuž by mohlo dojít, pokud byste 
použili nesprávné nářadí.

– Zavřete ventil plynové láhve.

– Odšroubujte vysokotlakou hadici z plynové láhve (resp. 
z nástrčného adaptéru) a ze vstupu DuoControl.

Při výměně hadice zajistěte, aby bíle těsnění, které je 
přiloženo k hadici (výstup z hadice- vstup regulátoru), 

bylo řádně instalováno a aby nedošlo k jeho poškození.

Doporučujeme vyměnit těsnění (čís. výrobku 50020-
76300) při každé výměně hadice.

– Našroubujte vysokotlakou hadici vyhovující předpisům dané 
země na vstup DuoControl a na láhev (resp. na nástrčný 
adaptér).

– Otevřete ventil plynové láhve.

– Při použití vysokotlakých hadic s bezpečnostní pojistkou 
proti prasknutí stiskněte zelené tlačítko.
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– Po každém zásahu zkontrolujte těsnost připojení hadice na 
ventil láhve a na vstup DuoControl (viz „Kontrola těsnosti 
v pásmu vysokého tlaku“).

Provoz pouze s jednou plynovou láhví

DuoControl může být provozován i pouze s jednou plynovou 
láhví. Zpětné ventily integrované do hrdel na vstupu zabraňují 
unikání plynu z volného hrdla.

Při provozu s jednou láhví musí být volný vstup uzavřen 
přiloženou záslepkou (z mosazi).

Nastavte otočný knoflík ve směru pracovní láhve.

Kontrola těsnosti v pásmu vysokého tlaku

Pomocí vhodných prostředků – například spreje pro hledání 
netěsností dle DIN EN 14291 – se musí zkontrolovat těsnost 
šroubení vysokotlakých hadic na ventilu plynových láhví a na 
regulátoru DuoControl. 

Kontrolu těsnosti pásma nízkého tlaku musí provést odborník.
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 Montážní návod

Montáž může provést pouze odborník!

Před montáží si bezpodmínečně přečtěte montážní návod a 
postupujte podle něj.

Přepínací regulátor DuoControl nesmí být instalován do 
EX zóny 0 (např. cisternový vůz). 

U vozidel od roku výroby 01/2007 musí být při používání 
přepínacího regulátoru DuoControl plynové láhve během jízdy 
zavřené. Přiložené nálepky musí být umístěny do skříňky s 
láhvemi a do blízkosti ovládacích dílů topení tekutým plynem.

Provozovateli musí být předán návod k použití!

Montážní rozměry
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Montáž a připojení regulátoru DuoControl

Regulátor DuoControl musí být namontován pouze tak, aby 
přívody vysokotlakých hadic byly v co možná nejvyšší poloze, 
minimálně však nad úrovní ventilu plynové láhve (přerušovaná 
čára).

Vysokotlaké hadice musí vést permanentním spádem k 
ventilu láhve.

Montáž nad ventily láhví znesnadní pronikání plynu 
v kapalné fázi do přepínacího regulátoru, především 

během jízdy.

 

Přepínací regulátor DuoControl smí být namontován pouze 
tak, aby přívody vysokotlakých hadic byly uspořádány 
vodorovně.
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Regulátor DuoControl musí být namontován pouze tak, aby 
přívody vysokotlakých hadic byly v co možná nejvyšší poloze, 
minimálně však nad úrovní ventilu plynové láhve (přerušovaná 
čára).

Vysokotlaké hadice musí vést permanentním spádem k 
ventilu láhve.

Montáž nad ventily láhví znesnadní pronikání plynu 
v kapalné fázi do přepínacího regulátoru, především 

během jízdy.

 

Přepínací regulátor DuoControl smí být namontován pouze 
tak, aby přívody vysokotlakých hadic byly uspořádány 
vodorovně.
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Dbejte na dostatečnou pevnost.

– Přišroubujte vysokotlaké hadice na vstupy DuoControl, příp. 
použijte úhlová šroubení (čís. výrobku 50020-56000).

– Po provedené instalaci musí odborník zkontrolovat 
správnou montáž a těsnost celého plynového zařízení. 
Zkontrolujte těsnost hadicových připojení na vstupu 
regulátoru DuoControl (např. pomocí spreje pro zjišťování 
netěsností podle DIN EN 14291).

Tato kontrola nenahrazuje pravidelnou opakovanou 
revizi plynového zařízení!

Následně se musí podle návodu k použití přezkoušet veškeré 
funkce.

Údržba

Přepínací regulátor DuoControl nevyžaduje údržbu.

Revizi plynového zařízení v Německu provádí znalec v oboru 
zařízení na tekutý plyn (DVFG, TÜV, DEKRA) a revize se 
musí opakovat každé 2 roky. Revize musí být potvrzena na 
příslušném potvrzení o revizi (G 607).

Zařízení pro regulaci tlaku a hadicová vedení musí být 
nejpozději 10 let od data výroby vyměněna za nová. 
Odpovědnost za to nese provozovatel.

Je-li výška ve skříňce, v níž jsou láhve umístěny, omezena, 
doporučujeme připevnit přepínací regulátor DuoControl na 
strop skříně, v níž jsou umístěny plynové láhve.

DuoControl se na straně vstupu připojí vnějším závitem 
M20 x 1,5 (G.13) na vysokotlaké vedení a na straně výstupu 
pomocí šroubení s řezným kroužkem 8 mm nebo 10 mm na 
plynovou trubku.

U plynových trubek 8 mm musí být použit přiložený adaptér 
(pouze pro obchod) Z 10 / RVS 8 (čís. výrobku 50020-04000), 
u 10 mm plynových trubek adaptér Z 8 / RVS 10 (čís. výrobku 
50000-06500).

Při používání venku chraňte přepínací regulátor DuoControl 
proti povětrnostním vlivům například ochranným krytem.

– Zvolte vhodnou polohu pro regulátor DuoControl, především 
tak, aby byl typový štítek čitelný, rozpoznatelná indikace stavu, 
aby se zamezilo poškození při výměně láhví, znesnadnilo 
pronikání plynu v kapalné fázi, do plánu zahrňte místo pro 
dodatečné vybavení dálkovým indikátorem firmy Truma, 
položte vysokotlaké hadice tak, aby nevznikalo žádné pnutí.

– Je-li vzdálenost ventilů plynových láhví větší než jeden 
metr, je možné použít doplňkovou sadu (čís. výrobku 
50020-61100).
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Příslušenství

Vysokotlaké hadice 
viz strana 9

Přípojná hadice 1,5 m 
pro připojení externích plynových láhví 
– připojení G.5 pro Německo – 
(čís. výrobku 50020-61300) 

Náhradní těsnění 
pro vysokotlaké připojení M20 x 1,5 (G.13); 
(čís. výrobku 50020-76300) 

Dálkový indikátor (včetně ohřevu EisEx)
pro indikaci stavu odběru v interiéru vozidla
(čís. výrobku 50210-01)

EisEx, ohřev regulátoru
(čís. výrobku 53101-01)

Úhlové šroubení 90°
(čís. výrobku 50020-56000)

Doplňková sada 
je zapotřebí, je-li vzdálenost mezi lahvemi větší než 100 cm 
(čís. výrobku 50020-61100)

Plynový dálkový spínač
pro uzavření dodávky plynu z interiéru vozidla
GS 8 (čís. výrobku 57013-01)
GS 10 (čís. výrobku 57023-01)

Pomocný šroubovací nástroj
(čís. výrobku 50020-61500)

 Technické údaje
 stanovené podle EN 13786 
 resp. zkušebních podmínek firmy Truma

Druh plynu
tekutý plyn (propan / butan)
Vstupní tlak
0,6 – 16 bar
Výstupní tlak
podle toho, o jakou variantu jde, 30 mbar nebo 50 mbar
Průtokové množství
1,5 kg/h
Vstup regulátoru
Vnější závit M20 x 1,5 vně (G.13)
Výstup regulátoru
šroubení s řezným kroužkem 8 mm nebo 10 mm
Doporučený utahovací moment
3 – 5 Nm pro převlečnou matici M20 x 1,5 (G.13)

Prohlášení o shodě
Přepínací regulátor DuoControl firmy Truma splňuje požadavky 
směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES při aplikaci EN 13786 
Dodatek B.

Ident. číslo výrobku
CE-0085BQ0102
DG approval number: 3894

Přepínací regulátor DuoControl a jeho elektrické příslušenství 
splňuje směrnice pro potlačení rušení automobilových 
motorů 72/245/EHS s doplňky 2004/104/ES, 2005/83/ES a 
2006/28/ES a typové schválení má číslo: e1 03 4352

Technické změny vyhrazeny!
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Vysokotlaké hadice bez pojistky při prasknutí hadice

V případě otázek k vysokotlakým hadicím s pojistkou při prasknutí hadice se prosím obraťte na svého prodejce.

 G.1
 50400-04
 50430-04 

• • • • •

 G.2 
 50400-03
 50430-03

o • o o o • o o o o o o o o o

 G.7 
 50400-02
 50430-02
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 50400-06
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o • x • • • •

 G.10 
 50400-05
 50430-05

• • • •

 G.12 
 50400-01
 50430-01

• • o • o •

YU

• = Naprosto standardní připojení
o = Lze obdržet i tato připojení
x = Pro plynové láhve s adaptérem „Clip-on“

P = Propan
B = Butan

čís. výrobku 50400-xx (450 mm)
   50430-xx (750 mm)
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  V Německu je nutno při poruchách zásadně 
informovat 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

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
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