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Trumatic S 3002 P ú S 3002 / S 5002
1 Kúrenie na kvapalný plyn Trumatic S
2 Prívod vzduchu
3 Výfukové potrubie
4 Komínový výfuk
5 Ventilátor Trumavent s komfortným balíkom
Airmix (pre rozdelenie teplého vzduchu) – na objednávku
6 Truma Ultraheat (prídavné elektrické kúrenie 230 V)na objednávku
Panel s krbovou vložkou (len Trumatic S 5002)

Bezpečnostné pokyny
Otvorené strešné okno /sklopná strecha pri ústí komína
prináša riziko vniku emisií do interiéru. Kúrenie môže byť
zapnuté len pri zavretom strešnom okne/sklopnej
streche.

Taktiež bude zrušená homologizácia zariadenia
a v niektorých krajinách aj homologizácia vozidla
Pracovný tlak prívodu plynu 30 mbar musí
korešpondovať s prevádzkovým tlakom zariadenia (pozri
typový štítok)
Plynové zariadenia musia spĺňať technické
a administratívne nariadenia jednotlivých krajín.
Národné predpisy a nariadenia musia byť dodržané.
Skúška plynových zariadení sa v Nemecku opakuje každé
2 roky. Je potvrdená v skúšobnom protokole podľa prac.
listu G 607.
Zodpovedný za vykonanie skúšky je držiteľ vozidla.
Plynové zariadenia nesmú byť používané počas
tankovania, v parkovacích domoch, garážach alebo počas
jazdy.
Pri prvom zapnutí nového zariadenia môže byť krátku
dobu cítiť dym alebo zápach. Vtedy je dobré spotrebič
nastaviť
výkonnezapínať
a zaistiť dobré vetranie
- žiadnenael.vyžší
vypínače
miestnosti.
- zariadenia dať skontrolovať odborníkovi
Pri neobvyklom hluku alebo zhášajúcom plameni zavrieť
vadný regulačný ventil a nutne vykonať preskúšanie
regulátora.
Teplocitlivé objekty (napr. spray) nesmú byť umiestnené
v priestoroch kúrenia, pretože tu môže za určitých
okolností dôjsť k zvýšeniu teploty.
V plynových zariadeniach podľa EN 12864 (v
automobiloch) smie byť použitý len regulátor s pevne
nastaveným výstupným tlakom 30 mbar. Prietok
regulátora musí zodpovedať min. najväčšej spotrebe
všetkých výrobcom zabudovaných spotrebičov.
Pre automobily odporúčame Truma regulátor tlaku plynu
SecuMotion/MonoControl CS ako aj pre dvojfľašové
vybavenie regulátor Truma DuoComfort/DuoControl CS.

Na prevádzku plynových spotrebičov alebo zariadení je
predpísané použitie takých plynových fliaš, z ktorých sa
plyn odoberá v plynnej fáze. Použitie fliaš z ktorých sa
odoberá kvapalný plyn je zakázané, pretože spôsobuje
poškodenie plynových zariadení.
Pri netesnosti plynového zariadenia resp, plynovom
zápachu:
- otvorený oheň uhasiť
- okná a dvere pootvárať
- nefajčiť
- spotrebiče vypnúť
- plynové fľaše zavrieť

i opravy smie prevádzať len odborník
Po každej demontáži plynového vedenia musia byť
namontované nové tesniace O-krúžky
K ukončeniu všetkých záručných a garančných
podmienok ako aj k ukončeniu zodpovednosti za škodu
vedie :
- zmena na zariadení (vrátane príslušenstva)
- zmena na plynovom vedení ako aj výfuku
- použitie iných ako originálnych Truma náhradných
dielov a príslušenstva
- nedodržanie montážnych a prevádzkových návodov
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! Kúrenia so zle namontovaným alebo poškodeným

0

Pri teplotách pod 0 C sa môže regulátor tlaku plynu
alebo uzatvárací ventil ohrievať ohrievačom regulátora
EisEx.
To sa môže použiť len s vhodnými hadicami ktoré
zodpovedajú požiadavkam tej-ktorej krajiny.
Tlakový regulátor a hadicové vedenie sa musí najneskôr
po 10 rokoch (v prípade potreby 8 rokov) vymeniť.
Prevádzkovateľ je za to zodpovedný.

výfukom príp. poškodeným výmenníkom tepla
v žiadnom prípade nesmú byť používané
Vývody teplého vzduchu z kúrenia nesmú byť
v žiadnom prípade prikryté. Preto sa v žiadnom prípade
pred alebo na kúrení nesmú sušiť textílie a podobné
predmety. Nedodržanie vyššie uvedeného by mohlo
dôjsť k ťažkému poškodeniu Vášho kúrenia.
Žiadne horľavé predmety nenechávajte v blízkosti
kúrenia! Prosím, rešpektujte to kvôli svojej bezpečnosti.
Konštrukcia je pri používaní horúca. Upozorniť tretie
osoby (hlavne deti) je povinnosťou užívateľa.
Pre kúrenie počas jazdy je v smernici 2004/78/EG pre
karavany predpísané usmernenie o bezpečnostnom
vypnutí.
Regulačný plynový ventil Truma SecuMotion spĺňa toto
usmernenie.

Dôležité inštrukcie

! Kúrenie Trumatic S 5002 sa nesmie v obytnom
automobile používať. Zabudovanie kúrenia Trumatic
S 3002 (P) je dovolené.
Nasávanie vzduchu pod podlahou vozidla musí byť
očistené od špiny a snehu. Nasávacie nástavce kúrenia
nesmú byť v priestore striekajúcej vody spod kolies alebo
musia mať chrániče.
Pri zimnom alebo dlhšom kempovaní doporučujeme na
výfuk komína naskrutkovať predlžovací nástavec SKV.
Tento musí byť počas jazdy demontovaný, aby nedošlo
k jeho strate (nehoda)
V zime musí byť komín pred spustením kúrenia uvolnený
od snehu.
V prípade, že je namontovaná „nadstrieška“ , musí byť
komín cez túto strechu predĺžený. Prevediete to
komínovou priechodkou UEK.
Pri opakovanom zhasnutí kúrenia na stanovisku
s extrémnymi vetrami alebo pri používaní v zime
doporučujeme komínový nástavec AKV. Tento musí byť
počas jazdy demontovaný, aby nedošlo k jeho strate
(nehoda)
Výmenníky tepla, výfuky a všetky vývody musia byť
pravidelne , v každom prípade po „výbuchu“ – chybnom
zapálení, skontrolované odborníkom.
Výfuk musí:
-byť tesne a pevne pripevnený na kúrenie a na komín
- pozostávať z jedného nepredĺženého dielu
- bez zmenšenia prierezu a nutne po celej dĺžke musí
smerovať hore
- byť pevne spojený s nástavcami viacerými svorkami.
Na výfuk nesmú byť kladené žiadne predmety, lebo by
mohlo dôjsť k poškodeniu.

i

Keď nie je v karavane nainštalované žiadne
bezpečnostné vypnutie (napr. Truma
SecuMotion/MonoControl CS), musia byť plynové fľaše
počas jazdy zatvorené a to musí byť uvedené v na
nálepkách spravidla v plynových skrinkách a na
zodpovedajúcich riadiacich jednotkách.
Na kúrenie počas jazdy karavanom odporúčame pre
bezpečnosť každopádne bezpečnostné odpojenie.
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Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na
použitie a „dôležité inštrukcie“! Držiteľ automobilu je
zodpovedný, že všetky inštrukcie budú správne
vykonané.
Žlté nálepky s výstražnými inštrukciami, ktoré sú
priložené k zariadeniam, musia byť zhotoviteľom alebo
držiteľom automobilu nalepené na takom mieste, aby
boli dobre viditeľné každým užívateľom (napr. šatníkové
dvere ). Chýbajúce nálepky môžete v Truma vyžiadať.

Kúrenie Trumatic D 5002 a krbovým panelom
Krb a kúrenie Trumatic S 5002 sa môžu kombinovať
alebo používať nezávisle

Kúrenie Trumatic S 3002

a = ovládací gombík (termostat)
b = slepý kryt alebo integrovaný ovládač ventilátora
Trumavent TEB/TEN
c = slepý kryt alebo integrovaný ovládač druhého ventilátora
a Trumavent TEB/TEN
d = automatický zapaľovač s puzdrom baterky
e = ovládanie komínovej klapky
f = bezpečnostné okienko na sledovanie plameňa
g = čidlo termostatu
h = typový štítok (panel odobrať)
Pri ľavom prevedení sú diely orientované na opačnú stranu

a = ovládací gombík (termostat)
b = slepý kryt alebo integrovaný ovládač ventilátora
a
Trumavent TEB/TEN
c = tlačítkový zapaľovač (model Trumatic S 3002 P) alebo
aaaslepý kryt (model Trumatic S 3002)
d = automatický zapaľovač s puzdrom baterky (Trumatic a
S 3002)
e = dialkové zapaľovanie (príslušenstvo)
f = bezpečnostné okienko na sledovanie plameňa
g = čidlo termostatu
h = typový štítok (panel odobrať)
Pri ľavom prevedení sú diely orientované na opačnú stranu

Uvedenie do prevádzky (len Trumatic
S 3002 P)
1.
2.

Kúrenie Trumatic S 5002

3.
a = ovládací gombík (termostat)
b = slepý kryt alebo integrovaný ovládač ventilátora
Trumavent TEB/TEN
c = slepý kryt alebo integrovaný ovládač druhého ventilátora
a Trumavent TEB/TEN
d = automatický zapaľovač s puzdrom baterky
e = dialkové zapaľovanie (príslušenstvo)
f = bezpečnostné okienko na sledovanie plameňa
g = čidlo termostatu
h = typový štítok (panel odobrať)
Pri ľavom prevedení sú diely orientované na opačnú stranu

4.

Plynové fľaše a rýchlouzatvárací ventil na
prívode plynu otvoriť
Ovládací gombík termostatu otočiť na 1 – 10
a na doraz zatlačiť. Súčasne tak dlho rýchlo
stláčať tlačítko zapaľovača, kým nebude horieť
oheň.

Ovládací gombík držte stlačený ešte asi 10
sekúnd lebo poistka zapaľovania je citlivá.
Ďalších 10 sekúnd cez bezpečnostné okienko
pozorujte, či plameň vplyvom vzduchu v potrubí
nezhasne (spôsobené výmenou fľaše)

! V žiadnom prípade pred uplynutím 2 minút
neopakujte zapaľovanie, môže dôjsť k výbuchu. To
isté platí, keď pracujúce kúrenie zhasne a musí sa
znovu zapáliť.
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Keď je plynové vedenie zavzdušnené, potrvá 2
minúty, kým bude plyn pripravený na zapálenie.
V priebehu tohto času držte ovládací gombík
stlačený a stále stláčajte zapaľovač, kým sa oheň
nerozhorí.
5. Pre rovnomerné a rýchle rozdelenie tepla a na
zníženie teploty plášťa kúrenia zabezpečte
prevádzku kúrenia so zapnutým ventilátorom.

Priestorový termostat

0

Na priemernú teplotu cca 22 C stačí prevádzka bez
ventilátora nastavením termostatu na 3 – 5, my
doporučujeme pre prevádzku s ventilátorom nastavenie
termostatu na 4 – 8.
Rovnaké nastavenie termostatu podľa dizajnu
automobilu je dané aj po individuálnej spotrebe tepla.

! Kúrenie Trumatic S 3002 ( s tlačným zapaľovačom)

! Čidlo termostatu je vo vnútri kúrenia. Dbajte, aby

je konštruované tak, aby bola možná
bezproblémová následná montáž automatického
zapaľovania s dialkovým ovládaním (sada pre
dodatočnú montáž ZAS).

studený vzduch pri vetraní chladničky, cez špáry dverí,
...nemal na termostat nepriaznivý vplyv. Koľko zdrojov
rušenia je v jednotlivých prípadoch odstránených,
o toľko menej nepriaznivých vplyvov bude pôsobiť na
termostat.

Prevedenie so zapaľovacím automatom
(Trumatic S 3002 / S 5002 )

Vypnutie
Ovládací gombík na kúrení nastavte na „0“ (automatické
zapaľovanie bude súčasne vypnuté.
Ak nebude zariadenie dlhší čas prevádzkované, zavrite
rýchlouzatvárací ventil na plynovom potrubí a na
plynovej fľaši.

Pred prvým použitím skontrolujte, či je založená
batéria ( Popis podľa bodu „výmena batérie“)
1. Plynové fľaše a rýchlouzatvárací ventil na
prívode plynu otvoriť
2. Ovládací gombík termostatu otočiť na 1 – 10
a na doraz zatlačiť. Súčasne tak dlho rýchlo
stláčať tlačítko zapaľovača, kým nebude horieť
oheň.

Ovládanie – krb (len Trumatic S 5002)

Ovládací gombík držte stlačený ešte asi 10 sekúnd,
lebo poistka zapaľovania je citlivá.

a = „0“ ( žiadna simulácia plameňa, žiadna akustika)
b = simulácia plameňa bez akustiky
c = simulácia plameňa s akustikou

! Pri poruche počkajte s novým zapálením min. 2 min.
Ak dôjde k zhasnutiu plameňa neskôr, ešte počas
zopnutia poistky zapáľte zapaľovanie opäť
Ak nedošlo k zapáleniu. automatické zapaľovanie pracuje
ďalej, až kým ovládací gombík nenastavíte na „0“.
Keď je plynové vedenie zavzdušnené, potrvá 2 minúty,
kým bude plyn pripravený na zapálenie. V priebehu
tohto času držte ovládací gombík stlačený a stále
stláčajte zapaľovač, kým sa oheň nerozhorí.
1. Pre rovnomerné a rýchle rozdelenie tepla a na
zníženie teploty plášťa kúrenia zabezpečte
prevádzku kúrenia so zapnutým ventilátorom.

Zapnutie
Ovládací spínač na (b) alebo na (c) nastaviť

Údržba
V Nemecku pri poruche v princípe oznámte do Truma
Servicezentrum, v iných krajinách sú k dispozícii
jednotlivé servisné centrá (www.truma.com)
Pozor: aj napriek opatrnej výrobe môžu byť na kúrení
ostré hrany, preto pri údržbe a čistení používajte
rukavice.

! Kúrenie Trumatic S 3002 a S 5002 ( s automatickým

! Prechodom statického náboja môže byť zariadenie

zapaľovačom) je možné bez problémov dialkovým
ovládaním reštartovať.

poškodené. Opravu smie vykonať len odborník.

! Ak je kúrenie Trumatic S 5002 s krbovým panelom,
dialkové zapaľovanie nie je možné.
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Demontáž krytu kúrenia

i Pred zlikvidovaním automatického zapaľovania batérie
vybrať a riadne zlikvidovať.

Kryt vo vrchnej časti potiahnite dopredu, pružinové
držiaky po stranách tlačte nahor a kryt dopredu
klopte.(pri nedostatku miesta kryt v hornej časti
potiahnite dopredu, podvihnite a po uvolnení odstráňte.)

Čistenie (len pri vypnutom zariadení)
Odporúča sa min. 1x ročne pred začatím vykurovacej
sezóny odstrániť prach z výmenníka tepla, podlahy
lopatiek ventilátora. Lopatky ventilátora čistite opatrne
štetcom alebo jemnou kefkou.

Čistenie skleneného okna ( Trumatic S 5002,
krbový panel )
Čelné sklo krbového panelu čistite teplou vodou
a neutrálnym čistiacim prípravkom. Použite mäkkú
špongiu, vlnený uterák alebo semiš. Nikdy nepoužívajte
ostré predmety na odstraňovanie škvŕn.

Následne kryt postavte stranou, potom príp. káble
(napr. z piezozapaľovača, pre ventilátor, ako aj pre
kontrolku zapaľovania) nemusia byť odpojené.
Pri montáži kryt postavte na spodné držiaky (1). Vodiace
stĺpiky uložte do puzdier a kryt v hornej časti dotlačte.

Špeciálne inštrukcie
1.

pri prevádzke kúrenia so strešným komínom –
najmä počas jazdy – komínový nástavec musí
nutne zabezpečiť volný priechod vzduchu. Je
možné použiť aj komínový nástavec. Ten musí
byť zaistený skrutkou.

Len Trumatic S 3002 (P)
Ovládaciu páčku hore tak zasuňte, aby šipka ukazovala
„0“.

Výmena batérií v automatickom zapaľovaní

Výrobca automobilu, resp. ten, kto bude montovať, musí
kombináciu s komínovým nástavcom resp. predĺžením
jednotlivo podľa stavu auta a skúšobnej jazdy určiť,
a v Truma schváliť. V závislosti od typu auta a od strešnej
nástavby môže byť použitý komínový nástavec T1 alebo
T2.
Strešná nástavba uko aj uložená batožina rušia funkciu
kúrenia. najmä počas jazdy. Plameň môže preto dostať
spätný ťah a spôsobiť škody na kúrení aj na aute.
V takýchto prípadoch musia byť použité viaceré
komínové nástavce, aby ústie komína prečnievalo min.
o 10 cm nad okolím.
Pri nedodržaní týchto inštrukcií sa nevzťahuje žiadna
záruka na škody na kúrení alebo automobile.
2.
Ak je automobilová podlaha vybavená
podlahovou ochranou, musia byť nasávacie
otvory kúrenia, ktoré sú pod podlahou,
zakryté, aby vznikajúca „hmla“ nepoškodila
kúrenie. Pred začiatkom kryty opäť odstrániť.
3. Vo zvláštnych prípadoch môže dôjsť
k vniknutiu prachu a pod. Pre takéto prípady
doporučujeme zabudovať tesniacu sadu
Trumatic S 3002 (P) : Art.-Nr. 30030-89800,
Trumatic S 5002 Art.-Nr. 30050-32700.

Ak nepočuť žiadny zvuk pri zapaľovaní alebo ho počuť
oneskorene – po sekunde (napr. neblikne kontrolka),
musia byť batérie vymenené.
Batérie vymieňajte len pri vypnutom zapaľovaní, .Na
začiatku každej vykurovacej sezóny vymeňte batérie.
Staré batérie riadne zlikvidujte.
Kryt kúrenia odmontujte, kryt batériovej schránky
posuňte nahor a batérie vymeňte. Dodržte polaritu +/-.
batériovú schránku opäť zasuňte.

0

Používajte len teploteodolné (+70 C) netečúce batérie
Mignon (LR 6, AA, AM3). Iné batérie môžu spôsobiť
poruchu
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Likvidácia
Plynové kúrenie sa likviduje v súlade s predpismi
jednotlivých krajín. Národné predpisy a zákony musia byť
dodržané.
V iných krajinách dbajte na jednotlivo platiace predpisy.

Truma

- vysvetlenie záručných podmienok

1. Garančný prípad
poskytuje záruku na nedostatky zariadenia, ktoré
sú spôsobené vadami materiálu alebo chybou montáže.
Navyše existuje zákonné záručné nároky voči predajcovi.
Výrobca

Technické údaje
stanovené podľa EN 624 resp. Truma skúšobných
predpisov.

Garančné nároky neplatia pre:
- spotrebné diely a prirodzené opotrebovanie
- v dôsledku použitia iných ako originálnych Truma dielov
- poškodenie regulátora tlaku plynu v dôsledku prítomnosti
nečistôt v plyne (napr. oleje, zmäkčovadlá,...)
- nedodržanie návodov na obsluhu
- v dôsledku nevhodnej výmeny
- v dôsledku nevhodného balenia

Trumatic S 3002(P), S 5002
Typ plynu
Kvapalný plyn (propan/bután)
Prevádzkový tlak
30 mbar – pozri typový štítok
Menovitý tepelný výkon
S 3002(P): 3400 W
S 5002 : 5500 W
Spotreba plynu
S 3002(P): 30-280 g/h
S 5002 : 60-480 g/h
Prevádzkové napätie
1,5 V
Spotreba prúdu
50 mA (zapaľovanie)
0,01 mA (kontrola)
Váha
S 3002(P): 9,8 kg (bez ventilátora)
S5002:
17,5 kg (bez ventilátora)
S 5002 s krbovým panelom cca 19,5 kg (bez ventilátora)

2. Rozsah záruky
Záruka platí v zmysle bodu 1, do uplynutia 24 mesiacov od
uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcom a konečným
spotrebiteľom. Výrobca také nedostatky následne odstráni , to
znamená, že po uznaní vady prebehne buď oprava alebo
náhradná dodávka. Záručná doba po oprave alebo výmene
dielov nezačína znova, ale plynie ďalej stará záručná doba.
Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd kupujúceho alebo 3
osoby, sú neprípustné. Predpisy o právnej zodpovednosti za
výrobok zostávajú v platnosti.
Náklady Truma zákazníckej služby na odstránenie garančných
nedostatkov – ako je doprava, cestovné náklady, práca,
materiálové náklady, znáša výrobca, ak bola zákaznícka služba
využitá v Nemecku. Náklady zákazníckej služby v iných krajinách
záruka nepokrýva.
Ďalšie náklady na základe sťaženej montáže resp. demontáže
zariadení (napr. demontáž nábytku alebo dielov karosérie),
nemôžu byť uznané ako záručné výkony.

Krbový panel
Prevádzkové napätie
12 V (DC/AC)
Spotreba prúdu s akustikou
0,65 A (DC)/0,91 A (AC)
Bez akustiky
0,65 A (DC)/0,90 A (AC)
Istenie
1,25 AT
Váha krytu
cca 5,2 kg

3. Záručné prípady
Adresa výrobcu je:
Truma Gerätetechnik GmbH et. Co. KG
Wernher-von-Braun-Strasse 12
85640 Putzbrunn, Deutschland
Pri poruche sa, prosím, obráťte na Truma Servisné centrum
alebo na nášho autorizovaného partnera (pozri Truma servisný
zošit alebo www.truma.com) . Popíšte, prosím, Vaše sťažnosti
do detailu a priložte výrobné číslo zariadenia ako aj dátum
kúpy.
Potom, keď výrobca preskúma, že sa jedná o garančný prípad,
môže spotrebiteľ zariadenie priniesť alebo poslať na svoju
zodpovednosť výrobcovi alebo servisnému partnerovi. Pri
poškodení výmenníka tepla je nutné poslať aj použitý regulačný
ventil.
Pri klimatizácii:
Na zabránenie škodám pri transporte sa smie zariadenie poslať
len po konzultácii s Truma servis Nemecko alebo s jednotlivými
servisnými partnermi. V opačnom prípade nesie riziko za
eventuálne poškodenia pri transporte odosielateľ.
Pri posielaní do továrne použite nákladnú prepravu.
V garančnom prípade preberá továreň dopravné náklady,
resp.náklady za dovoz aj odvoz. Ak sa nejedná o záručný prípad,
dá výrobca zákazníkovi rozhodnutie o neprevzatí nákladov za
opravu. V takomto prípade aj náklady na dopravu hradí
zákazník.

Vyhlásenie o zhode
Trumatic S ue skúšaný podľa DVGW a spĺňa smernice pre
plynové zariadenia (90/396/EGW) ako aj súvisiace EGsmernice. Pre krajiny EU je číslo produktu
S 3002(P): CE-0085AP0325
S 5002: CE-0085AP0326
Kúrenie spĺňa smernice pre vykurovacie zariadenia
2001/56/EG s doplnkom 2004/78/EG a má typové
schvaľovacie číslo
S 3002(P): e1 00 0140
S 5002:
e1 00 0141
Kúrenie spľňa smernice pre rádiové rušenie spaľovacími
motormi 72/245/EWG s doplnkami 2004/104/EG
a 2006/28/EG a má typové schvaľovacie číslo
e1 03 2603
Kúrenie spľňa smernicu EMV 2004/108/EG
a nízkonapäťovú smernicu2006/95/EG
Kúrenie spĺňa smernicu 2000/53/EG o starých vozidlách
CE 0085

Technické zmeny vyhradené!
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