
CP Combi plus încălzire iNet ready

• încălzire și apă caldă într-o singură unitate

• Flexibilitate maximă pentru fiecare sezon

• Căldura rapid disponibil

• Eficient energetic și prietenos cu mediul de încălzire

cu un randament de 97%

• Viteza ventilatorului poate fi reglată individual

• Funcția Boost de apă pentru alimentarea cu apă caldă rapidă

• Cu panoul de control CP Truma plus iNet ready

• distribuția optimă a aerului cald, prin intermediul a patru prize de aer cald

• încălzire fără rezervor de apă umplut posibil

• Recipient din oțel inoxidabil durabil

Crearea unui climat de confort perfect pentru acasă -cu unitatea centrală de control

pt truma Combi și sisteme de aer condiționat și truma iNet Box ca unitate centrală de control.

Confortabil în mișcare, prin intermediul aplicației.



Combi CP plus

1 | Combi 4 (E)/Combi 6 (E) Combi D 6 (E)

Putere de încălzire Combi 4: 2000 / 4000 W 2000 / 4000 / 6000 W

Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W

Consumul de gaz / motorină 160 g/h 320 g/h 480 g/h"* 220 ml / h 452 ml / h 630 ml / h

Etapa de ardere 1/2/3 (*doar Combi 6 E)

tensiune de lucru 12 V / 230 V (E) 12 V / 230 V (E)

Flux de aer max. 287 m
3
/h max. 287 m

3
/h

Consumul de curent (12V)

Încălzire + Boiler Combi 4 0 1,1 A (0,2 - 5,6 A) 1,8 - 4 A (im Regelbetrieb)

Combi 6 0 1,3 A (0,2 - 5,6 A) max. 1,8 A

curente pasiv 0,001 A 0,001 A

conținut de apă 10 L 10 L

încălzirea apei De la cca. 15° C - cca. 60° C cca. 20 Minute

pompă de presiune max. 2,8 bar

presiunea sistemului max. 4,5 bar

Greutate (fără periferice) 14 kg/15,1 (E) 15,8 kg/16,9 kg (E)

Combi 4 CP plus TB Combi 6 CP plus TB Combi D 6 CP plus TB

9954011          €  2.019,00 9954013          € 2.289,00 9954015      € 2.829,00

Combi 4 (E) plus TB Combi 6 (E) CP plus TB Combi D 6 (E) CP plus TB

9954012          € 2.379,00 9954014      € 2.679,00 9954016      € 3.209,00



Truma iNet Box

• control de la distanță și monitorizarea sistemelor de încălzire și climatizare truma 

prin smartphone / tabletă

• Configurare ușoară prin Truma app

• cu funcția de actualizare

• Comunicare prin SMS sau Bluetooth

• Poate fi montat ulterior la toate iNet Dispozitivele compatibile TRUMA

9950342 € 489,00

CP plus iNet ready control unit

Creează nivelul de confort perfect, la fel ca și acasă - cu unitatea principală de 

control Truma CP plus pentru Truma Combi și aer conditionat și Truma iNet Box 

ca unitate principală de control.

Unitatea de comandă digital, clasa de top cu control automat al climei.

Cu ajutorul funcției de control al climei, CP plus - iNet ready controlează automat 

Truma Combi și instalația de aer condiționat Truma până când interiorul vehiculului 

ajunge la setarea temperaturii.

9950343 € 279,00



Trumatic E 2400/4000 – încălzitoare compacte cu mari realizări.

TRUMATIC E 2400 este ideal pentru autorulote mici și van-uri,în timp ce E 4000 mai mult în autorulote mari asigură căldură.

Ambele încălzitoare sunt standard cu termostat, set de fixare,Panou de comandă cu cablu (4 m) și sunt controlate electronic.Presiune de lucru 30 mbar

Typ E 2400 E 4000

Putere de încălzire 2400 W 3700 W

Consumul de gaz 100-200 g/h 150-310 g/h

Capacitate aer ca. 49/78 m
3
/h ca. 70/120 m

3
/h

Consumul de curent (12V) 0,6/1,1 A 1,0/2,3 A

curente pasiv 0,01 A 0,01 A

Greutate circa (kg) ca. 4,8 kg ca. 8,6 kg

Art.-Nr. 9954347 9954348

Preț € 1.149,00 1.499,00

E 2400

E 4000



Accesorii Combi Încălzire

4 |  cablu TIN-Bus

Cablu prelungitor pentru încălzitoare.

3 m 9913935 € 9,50

6 m 9915058 € 11,50

9 m 9916901 € 12,95

5 | cadru față CP plus, negru

9954342 € 9,50

6 | distribuitor TIN

pt Truma iNet Box și Truma panoul de control CP plus. 

Pentru conectarea a două dispozitive.

9950345 € 11,50 9 | evacuare de perete Set CW

7 | evacuare de perete complet cu 1 m conductă de evacuare, 1 m conducta de alimentare și cleme (fără capac)

kpl. cu ventilator de extracție și un canal de legătură bianco 9954508 € 75,95

(fără amortizor și țeava de evacuare) gri 9954509 € 75,95

pentru varianta Combi diesel . gri deschis 9954511 € 75,95

alb pur 9952984 € 275,00 negru 9954512 € 75,95

bianco 9952981 € 275,00 antracit 9954513 € 75,95

negru 9952982 € 275,00 10 | evacuare de perete Set WKC

antracit 9952983 € 275,00 complet cu cleme (fără capac și tuburi)

8 | Țeavă set CDW blanco 9954515 € 38,95

complet. cu amortizor de zgomot pt arderea aerului alb-crem 9954514 € 38,95

și evacuare incl. disc de blocare și tub de acoperire gri praf 9954516 € 38,95

pentru varianta Combi diesel . gri deschis 9954517 € 38,95

60 cm 9952985 € 179,00 negru 9954518 € 38,95

70 cm 9952986 € 185,00 antracit 9954519 € 38,95

100 cm 9952987 € 219,00 bazalt gri 9954521 € 38,95

150 cm 9952988 € 269,00



Accesorii pentru Trumatic E 4000

evacuare de perete Set CW

Accesorii pentru Trumatic E 2400

evacuare de perete Set EW 24

cleme-ÜS

gri deschis 3 buc/pac

9964029 € 3,50 Complet cu 1 m conductă de evacuare, 1 m

Conductă și cleme de alimentare (fără capac)

Bucșe pentru montate bianco 9954508 € 75,95

Complet cu 1 m conductă de evacuare, 1 m în exterior E 2400 gri 9954509 € 75,95

Conductă și cleme de alimentare (fără capac) Conducta de aer LF 18, gri deschis 9954511 € 75,95

bianco 9954690 € 77,95 Ø 76 mm (interior) negru 9954512 € 75,95

alb-crem 9954691 € 77,95 Lungime fixă 60 cm antracit 9954513 € 75,95

negru 9954692 € 77,95 9954590 € 69,95

cleme de sârmă VA Set evacuare acoperiş ED

capac de evacuare 9954591 € 5,95

Pt evacuare de perete din 03/2001

bianco 9954415 € 11,50 piesă conector

crem 9954416 € 11,50 pentru țevi Ø 72 mm (interior)

negru 9954417 € 11,50 9954592 € 6,95

grilă protectie Complet cu 2 m fiecare țeavă de evacuare și conducta de alimentare, 

conductă de evacuare AA 24, 9954593 € 3,50 sifon de condens și cleme

Ø 33 mm, pret / metru Suport de fixare 9954660 € 175,00

9954420 € 16,95 9954594 € 7,50

conductă de evacuare AA3 țeavă alimentare ZR 

țeavă alimentare ZR 24 Ø 55 mm, pret / metru Ø 80 mm, pret / metru

Ø 64 mm, pret / metru 9954440 € 16,95 9954490 € 18,95

9954430 € 18,50



Accesorii pentru Trumatic E 4000

cleme-ZRS țeavă de distribuție a aerului VR

Ø 80 mm,3 buc/pac Ø 72 mm, pret / metru

9954505 € 6,25 9954210 € 15,95

De distribuție a aerului cald TRUMATIC E 2400/4000

curba BG80 distribuitor de aer LR80

țeavă de distribuție a aerului VR80 90 °, nu pentru E 4000 9954801 € 11,50

Ø 80 mm, pret / metru 9954811 € 18,95

9954495 € 18,95 Y-piesă Ø 80 9954821 € 9,95

T-piesă Ø 80 9954825 € 9,95

Timer RH2,

12 / 24V, cu cablu (4 m) și cadru față

9954990 € 249,00



Truma S-Încălzitoare - S 5004 / S 3004

dimensiuni de montare S 5004

• Ajustarea continuă și precisă a temperaturii și vitezei ventilatorului

• Butoanele ergonomice

• ventilator puternic și silentios dimensiuni de montare S 3004

• Funcția Booster pentru distribuirea chiar mai rapidă a aerului cald și dezumidificare

• posibil în timpul conducerii sa functioneze

Truma S 5004, 30 mbar pentru GPL, cu automaticignitor, termostat și cutie de instalare (fără capac față). Pentru utilizarea în rulote auto și case mobile.

Capacitate de incalzire 6000 W, consumul de gaz 60-480 g / h, greutate 17,5 kg

Truma S 5004, cu cutie de instalare pentru 1 ventilator (comanda ventilator separat).

9954325 € 759,00

Truma S 5004, cu cutie de instalare specială pentru 2 ventilatoare (comanda ventilator separat).

9954326 € 799,00



Truma S-Încălzitoare - S 5004 / S 3004

capac față cromat și iluminat

Capac cromat și iluminat, (numai pentru noul truma S 5004) cu iluminat,panoul de control al gazului cromat, cu senzor de atingere, armaturi din crom, placă 

frontală. gri titan 9954301 € 215,00

gri perlat 9954302 € 215,00

Standard-capac față 

(numai pentru noul truma S 5004)Buton al panoului de control gazelor,Lens, capacul superior.

gri titan 9954303 € 159,00

gri perlat 9954304 € 159,00

Truma S 3004, 30 mbar pentru GPL, cu ignitor automat, termostat și cutie de instalare (fără capac față). Pentru utilizare în rulota, casa mobilă și autorulote. 

Capacitate de încălzire 3500 W, consumul de gaz 30-280 g / h, greutate 10,3 kg.

9954327 € 439,00

Truma S 3004 P, 30 mbar, cu aprindere piezo, termostat și cutie de instalare (fără capac față).

9954328 € 419,00

capac față cromat și iluminat

Capac cromat și iluminat, (numai pentru noul truma S 3004) cu iluminat,panoul de control al gazului cromat, cu senzor de atingere, armaturi din crom, placă 

frontală. gri titan 9954307 € 175,00

gri perlat 9954308 € 175,00

Standard-capac față 

(numai pentru noul truma S 3004)Buton al panoului de control gazelor,Lens, capacul superior.

gri titan 9954309 € 119,00

gri perlat 9954316 € 119,00



Reechipare ușoară: Setul de iluminat Truma cu senzor de proximitate

• O mai mare ușurință de utilizare prin tastaturi iluminate

• Reacționează chiar și la abordarea mâinii

• Comutare automată dezactivată (timp-controlat)

• Instalare simplă și rapidă

Set Iluminat 1

pentru încălzitoare fără ventilatoare (Truma S 3004 / S 5004)

Continut Set 1: 1x luminat, panou gaz de crom,1x placă senzor , 1x 12 V de cablu.

9954317 € 86,95

Set Iluminat 2

pentru încălzitoare cu 1 ventilator integrat (Truma S 3004 / S 5004)

Continut Set 2: 1x iluminat, panou de gaz crom, unitate de crom de control al ventilatorului,1x placă senzor

9954318 € 109,00

Set Iluminat 3

pentru încălzitoare cu 2 ventilatoare integrate (Truma S 5004)

Continut Set 3: 3x iluminat, panou de gaz crom, unitate de crom de control al ventilatorului,1x placă senzor

9954319 € 159,00



Accesorii pentru Truma S-sisteme de încălzire

Capac ţeavă de evacuare  (horn)

țeava de gaze arse AE 3 ţeavă de evacuare AKL 3 (horn) prichici (horn)

Lungime : 14,5 cm

9954750 € 25,95

ţeavă de evacuare AK 5 (horn) pentru AK3/AK5

din oțel inoxidabil, Ø 55mm 9954110 € 7,95

2,2 m 9954710 € 24,95

2,5 m 9954730 € 35,95

țeava de gaze arse AE 5 pentru funcționarea încălzitorului

din oțel inoxidabil, Ø 65mm în timp ce conduceți.

2,5 m 9954720 € 40,95 T2 9954390 € 6,50

Lungimi mai mari la cerere! 9954140 € 24,95 T3 9954110 € 10,95

Afișaj aprindere ▼

țeavă ventilator extensie ţeavă de evacuare (horn) pt instalarea ulterioară la încălzitoarele

per metru Truma S 5004 sau S 3004

Ø 65 mm 9954790 € 5,50 9954331 € 39,95

Ø 75 mm 9954740 € 7,25

ţeavă de evacuare AK 3 (horn)

Lungime : 8,5 cm Lungime: 45 cm, 3 buc.

9954130 € 14,95 Automaticignitor Kit 

pt instalarea ulterioară la încălzitoarele

Truma S 3004 P fără Afișaj

9954332 € 87,95

9954120 € 17,50



Ultraheat : Încălzitorul electric auxiliar • Completarea ideală pentru Truma S-incalzitor

• Cea mai rapidă încălzire în orice vreme

• Trei nivele de putere

Cu termostat de cameră complet cu panou de control si cablu de 3 m. Potrivit pentru încălzitoarele 

Truma S 5004 / S 3004 Trumatic S 3002 (P) de la anul 07/81, Trumatic S 5002 de la anul  04/98 și 

Truma S 55 T. Nu pentru Trumatic S 3002 K, 5002 K S și S 5002 până la 04/98.

Consumul de energie la nivelul de putere 500 W Putere: 2.2 A, 1000 W: 4,5 A, 2000 W: 8,5A

Alimentarea cu energie 230 V ~ 50 Hz ;Greutate 2 kg

9954353 € 315,00

panou Afișaj flăcări capac față S 5004 / S 3004

ajustat în funcție de starea de spirit :  Retrofit (la Truma S 5004 si 

• 3 scenarii de flacără S 3004 existente)

• frecvența Flash și luminozitatea flăcărilor cu aplicație crom

• acustică diferită a flăcării

• Volumul de foc

pentru Truma S 5004

gri titan 9954343 € 739,00

gri perlat 9954344 € 739,00

S 5004 gri titan 9954322 € 169,00

S 5004 gri perlat 9954323 € 169,00

S 3004 gri titan 9954324 € 135,00

S 3004 gri perlat 9954329 € 135,00



Pentru căldură în rulotă

Truma S 2200 / S 2200 P

Modelul compact convenabil-incalzitor pt rulote mici sau case de gradina

• fără ventilator operațional  posibil

• Chiar și distribuire de aer cald

• Instalare flexibilă Datorită dimensiunilor compacte

• Consumul de gaze economic (randament aproximativ 95%)

• Disponibil cu aprindere automată sau aprindere piezo

• Design nou titan

Truma S 2200 cu aprindere automată

Butonul de comandă dreapta/conexiune conductă;horn evacuare stânga 

9954531 € 495,00

Butonul de comandă stânga/conexiune conductă;horn evacuare dreapta 

9954532 € 495,00

Truma S 2200 cu piezo aprinzător

Butonul de comandă dreapta/conexiune conductă;horn evacuare stânga 

9954533 € 449,00

Butonul de comandă stânga/conexiune conductă;horn evacuare dreapta 

9954534 € 449,00



Schemă de instalare S 2200 / S 2200 P

Set Horn de evacuare de perete cu capac Truma S 2200 cu Set Horn de evacuare de perete 2 prin peretele lateral și 

suport dublu DSW

set 2 S2200

pentru conducte de până la 0,5 m, complet cu 1 m 

conducta de evacuare,0,5 m conductă izolatoare și capac 

9983591 € 105,00 Set  2 AKW alb pur (fără capac și tuburi)

9983588 € 52,95

Set  AKD-S2200

Pentru  încălzire Truma S 2200.

AK 3 de evacuare ardere și țevi de aspirație, fără țevi.

9950792 € 42,95

Set evacuare acoperiș

AK 3 de evacuare ardere și 2,5 m țevi de aspirație, 2 m tub protector.

9954057 € 135,00



Capac evacuare KBS 3: Cutie de instalare S 2200

alb pur (RAL 9010) pentru instalare integrată în dulap Panoul din spate RWS Titan

9990404 € 13,50 9954530 € 159,00 cu conducătoare de căldură dreapta

9954535 € 81,95

cu conducătoare de căldură stânga

Dublu suport conductă DSW 9954536 € 81,95

Pentru ghidare a aerului de evacuare și de alimentare prin peretele lateral.

Pentru lungimi de țeavă de 75 cm și 120 cm obligatorii.

9950791 € 13,50


