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 Ventilátor 

 Trumavent 

 k rozdělení teplého 
 vzduchu a ventilaci

 Montážní návod

Montáž a opravu smí pro-
vádět jen odborník! Před 
zahájením prací si pečlivě 
přečtěte montážní návod.

Tohoto ventilátoru se 
nesmí použít pro topení 

Truma S 55 T. Při montáži 
ventilátoru Trumavent se 
nesmí změnit nebo poško-
dit vedení odpadních plynů 
topení (vzestupné kladení, 
případně s podpěrou odpad-
ní trubky)!

Montáž ventilátoru na 
montážní skříni topení 
od roku výroby 05/96

Obr. A: Odstraňte předli-
sované víko na zadní straně 
montážní skříně. Šrouby (1) 
zašroubujte, popř. uvolněte 
tak, aby bylo možno zavěsit 
upevňovací pásy ventilátoru. 
Šrouby pečlivě utáhněte.

Montáž ventilátoru na 
montážní skříni topení 
do roku výroby 05/96

Obr. B: Odstraňte předli-
sované víko na zadní straně 
montážní skříně a případně 
odstraňte šroub (2). Šroub 
(3) zašroubujte nebo uvol-
něte tak, aby bylo možno 
zavěsit upevňovací pás ven-
tilátoru. Šroub (5) případně 
zašroubujte. 

Ventilátor na výřezu (4) 
seřiďte ke šroubu (5). Pro 
upevňovací body (6) vyvrtejte 
2 nové díry o Ø 2 mm, přitom 
mějte na paměti, aby se oba 
díly plechu provrtaly. Venti-
látor přišroubujte šrouby do 
plechu 3,5 x 22 mm.

Montáž ventilátoru na 
montážní skříni pro 
dva ventilátory

Pro topení Trumatic S 5002 
lze dodat i speciální montážní 
skříň k připojení dvou venti-
látorů.  

Na pravém ventilátoru otočte 
teplovzdušné hrdlo (obr. B: 7) 
tak, aby byl soustředný strmý 
odvod. K tomu před upevně-
ním montážní skříně uvolněte 
šroub (8), otočte teplovzduš-
né hrdlo (7) a pomocí šroubu 
(8) znovu upevněte.

Montáž externího 
ovládacího dílu 

Obr. C: Při volbě místa mějte 
na paměti, že se ovládací 
díl (9) nesmí přímo vystavit 
tepelnému vyzařování. Délka 
připojovacího kabelu (10) 
1,50 m.

V případě, že není mož-
ná zapuštěná montáž 

ovládacího dílu, dodá Truma 
na přání rám pro povrchovou 
montáž (11 – č. sort. položky 
40000-52600) jako zvláštní 
příslušenství.

Vyvrtejte díru o Ø 55 mm. 
Kabel prostrčte dozadu a 
ovládací díl (9) upevněte 
4 šrouby (12). Pak nastrčte 
krycí rámy (13) a veďte kabel 
až ventilátoru.

Jako uzavření ke krycím 
rámům dodává Truma 

jako zvláštní příslušenství 
boční díly (14) v 8 různých 
barvách (informujte se laska-
vě u svého prodejce).

Montáž integrovaného 
ovládacího dílu (jen 
pro ventilátor TEB)

Montáž ovládacího dílu do 
obložení topení je možná u 
topných zařízení S 3002 
(P, K) od roku výroby 05/96 a 
S 5002 od roku výroby 05/98.

Obr. D: Uzavírací víko na 
obložení topení odstraňte. 
Spojovací kabel (15) na 
ovládacím díle (16) nastrčte. 
Pás (17) na montážní skříni 
topení ohněte dozadu a pro-
strčte spojovací kabel (15). 
Ovládací díl zasuňte (spínač 
vpředu).
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Pro montáž ve spojení 
s komfortním modulem 

s Airmix je k dispozici kabel 
ovládacího dílu o délce 
1,3 m (č. sort. položky 
40000-47900).

Elektrická přípojka 
pro Trumavent 
TEB 12 V

Technické údaje:
Napájecí napětí: 12 V
Odběr proudu:
0,3 až 1,0 A
Množství dopravovaného 
vzduchu:
do135 m3/h (s ventilátorovým 
potrubím ÜR Ø 65 mm)
do142 m3/h (s ventilátorovým 
potrubím Ø 72 mm)

Povolení typů EHS:
e1 022603

V Německu musí být 
podle § 22 a StVZO 

elektrické vodiče, spínací a 
řídicí přístroje pro topná zaří-
zení na vozidle uspořádány 
tak, aby se při běžných pro-
vozních podmínkách nemoh-
la omezit jejich bezvadná 
funkce. Všechny vodiče vyve-
dené ven musí být kladeny na 

vybrání tak, aby byly utěsně-
né vůči stříkající vodě.

Při použití napájecích 
dílů je třeba dbát na 

to, aby se výstupní napětí 
nacházelo v rozmezí 11 V až 
15 V a vlnivost střídavého 
napětí < 1,2 volty špička-
špička.

Před zahájením práce 
na elektrických dílech 

musí být přístroj odpojen od 
napájecího proudu. Vypnutí 
na ovládacím díle nestačí!

Obr. A: Nastrčte zástrčku 
kabelu ovládacího dílu (18). 
Přístroj připojte na jiště-
né palubní síti kabelem 2 
x 1,5 mm2. Záporný vodič 
připojte k centrální kostře. U 
přímého připojení k akumulá-
toru je zapotřebí zajistit klad-
ný a záporný vodič. Přípojky 
proveďte ve Faston, úplně 
odizolovaně (plochý zástrčný 
systém 6,3 mm pro motorová 
vozidla).

Nástrčná přípojka (K) se týká 
jen topného přístroje Truma-
tic S 3002 K. Kompletní elek-
trická přípojka tohoto typu 
topení musí být provedena 
podle montážního návodu 
topení.

Při přepólování přípo-
jek existuje nebezpečí 

požáru kabelu. Kromě toho 
zanikne jakýkoli nárok na 
záruku a ručení.

Trumavent ventilátor TEB lze 
provozovat i prostřednictvím 
Truma měniče napětí SPU 
(č. sort. položky 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 pro napětí 12 V.

Pro přípojku několika 
přístrojů o 12 V dopo-

ručujeme Truma nabíječku 
baterií NT 12/3-18 (čís. 
výrobku 39901-01). Tato 
nabíječka (nabíjecí proud 
18 A) se hodí pro nabíjení 
baterií s olovnatou kyselinou 
či gelem. Jiné nabíječky je 
zapotřebí použít jen s baterií 
12 V jako pufru. Síťové popř. 
proudem zásobující přístroje 
musí vlastnit regulovatelný 
výstup 12 V (podíl střídavého 
napětí menší než 1 V špič-
ka-špička, odpovídá namě-
řenému napětí mezi dvěma 
špičkami).

Elektrická přípojka 
pro Trumavent 
TN 230 V ~

Technické údaje:
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)
do182 m3/h 
(s ventilátorovým potrubím 
Ø 72 mm)

Elektrickou přípojku 
smí zapojit pouze 

odborník (v Německu podle 
VDE 0100, část 721). Pokyny 
zde vytištěné nevybízejí lai-
ky, aby zhotovili elektrickou 
přípojku, nýbrž slouží Vámi 
pověřenému odborníkovi 
jako přídavná informace!

Spojení k síti nastane pro-
střednictvím kabelu 3 x 
1,5 mm2 (např. hadicové 
vedení H05VV-F) na rozvod-
nou krabici.

Bezpodmínečně dbejte na 
pečlivé připojení se správný-
mi barvami!
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Pro údržbářské, popř. opra-
várenské práce musí být na 
konstrukční straně k dispozici 
odpojovací zařízení k všepó-
lovému odpojení od sítě 
– minimální otevření kontaktů 
3,5 mm.

Obr. E: Sejměte víko z umělé 
hmoty (19). Sejměte úchyty 
k odlehčení tahu (20). Připo-
jovací kabel (10) ovládacího 
dílu, jakož i síťový kabel (21) 
veďte výřezem (22) a připojte 
svorky podle obrázku. 

Úchyty k odlehčení tahu (20) 
zaklapněte přes obě plášťo-
vé izolace a zajistěte šrouby 
(23). Pak našroubujte víko 
z umělé hmoty (19). 

Při přišroubování víka 
z umělé hmoty (19) se 

musí dbát na to, aby se kabel 
nesevřel mezi víko a pouzdro. 
Nevezme li se to v úvahu, 
existuje nebezpečí zkratu!

Rozdělení teplého 
vzduchu

Systém teplého vzduchu se 
pro každý typ vozidla indivi-
duálně dimenzuje na principu 
stavebnicového systému. 
Proto je k dispozici bohatý 
program příslušenství (viz 
prospekt).

Náčrty s optimálními montáž-
ními návrhy pro teplovzdušná 
zařízení ve všech běžných 
typech obytných přívěsů a 
cestovních motorových vozi-
del lze bezplatně vyžádat v 
servisním středisku Truma.

Obr. F: Teplovzdušná hrdla 
(24) jsou dimenzována pro 
ventilátorové potrubí Ø 65 
mm nebo Ø 72 mm. Ventilá-
torová potrubí pevně zasuň-
te, popř. nasuňte na teplo-
vzdušná hrdla. Nepoužije-li 
se originálního ventilátorové-
ho potrubí Truma, odolného 
vůči tlaku, musí se potrubí 
zajistit dvěma šrouby do ple-
chu o Ø 2,9 mm. 

Prostřednictvím vzduchové 
klapky (25) lze individuálně 
nastavit množství vzduchu k 
rozdělení teplého vzduchu. 
Ve střední poloze se rozdě-
luje teplý vzduch po 50% na 
oba výstupy.

U různě dlouhého ventiláto-
rového potrubí nebo na stra-
nách s vyšší potřebou tepla 
je třeba použít ventilátoro-
vého potrubí Ø 72. Tím lze 
vyčerpat plný výkon vzduchu 
na této straně. Přestavením 
vzduchové klapky (25) lze 
množství vzduchu ještě indi-
viduálně zvýšit. Tím se redu-
kuje výkon vzduchu na druhé 
straně.

Pro údržbářské, popř. opra-
várenské práce musí být na 
konstrukční straně k dispozici 
odpojovací zařízení k všepó-
lovému odpojení od sítě 
– minimální otevření kontaktů 
3,5 mm.

Obr. E: Sejměte víko z umělé 
hmoty (19). Sejměte úchyty 
k odlehčení tahu (20). Připo-
jovací kabel (10) ovládacího 
dílu, jakož i síťový kabel (21) 
veďte výřezem (22) a připojte 
svorky podle obrázku. 

Úchyty k odlehčení tahu (20) 
zaklapněte přes obě plášťo-
vé izolace a zajistěte šrouby 
(23). Pak našroubujte víko 
z umělé hmoty (19). 

Při přišroubování víka 
z umělé hmoty (19) se 

musí dbát na to, aby se kabel 
nesevřel mezi víko a pouzdro. 
Nevezme li se to v úvahu, 
existuje nebezpečí zkratu!

Rozdělení teplého 
vzduchu

Systém teplého vzduchu se 
pro každý typ vozidla indivi-
duálně dimenzuje na principu 
stavebnicového systému. 
Proto je k dispozici bohatý 
program příslušenství (viz 
prospekt).

Náčrty s optimálními montáž-
ními návrhy pro teplovzdušná 
zařízení ve všech běžných 
typech obytných přívěsů a 
cestovních motorových vozi-
del lze bezplatně vyžádat v 
servisním středisku Truma.

Obr. F: Teplovzdušná hrdla 
(24) jsou dimenzována pro 
ventilátorové potrubí Ø 65 
mm nebo Ø 72 mm. Ventilá-
torová potrubí pevně zasuň-
te, popř. nasuňte na teplo-
vzdušná hrdla. Nepoužije-li 
se originálního ventilátorové-
ho potrubí Truma, odolného 
vůči tlaku, musí se potrubí 
zajistit dvěma šrouby do ple-
chu o Ø 2,9 mm. 

Prostřednictvím vzduchové 
klapky (25) lze individuálně 
nastavit množství vzduchu k 
rozdělení teplého vzduchu. 
Ve střední poloze se rozdě-
luje teplý vzduch po 50% na 
oba výstupy.

U různě dlouhého ventiláto-
rového potrubí nebo na stra-
nách s vyšší potřebou tepla 
je třeba použít ventilátoro-
vého potrubí Ø 72. Tím lze 
vyčerpat plný výkon vzduchu 
na této straně. Přestavením 
vzduchové klapky (25) lze 
množství vzduchu ještě indi-
viduálně zvýšit. Tím se redu-
kuje výkon vzduchu na druhé 
straně.


