
Exemplu de instalare pentru

Sisteme de încălzire TRUMA

a| Truma S-încălzitor

b | Stimularea electrică Ultraheat

c | Flacără

d | Pachet Confort airmix

e | Multivent suflantă

Accesorii pentru distribuția aerului cald optimă

gasiti mai jos

a 

c 
b 

d 
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Ventilator TEB-3, Ventilator TEN-3,

12 V, cu convertor de tensiune de 230 V / 12 V 

și de control automat al vitezei, racord pentru 

tubulatură PT Ø 65 mm sau DP Ø 72 mm

ventilator standard cu unitate de control integrat, 

cu amplificator pentru montare în panoul ornamental 

pt sisteme de încălzire Truma S 5004 sau S 3004

9954337 € 319,00

Ventilator standard cu unitate de operare externă pt

12V, cu control al vitezei, racord pentru conducta de aer Truma S 5004 sau S 3004

ÜR Ø 65 mm sau VR Ø 72 mm. 9954355 € 299,00

ventilator standard cu unitate de control integrat, cu amplificator Ventilator cu dispozitiv integrat, placat cu crom și unitatea de 

pentru montare în panoul ornamental pentru sisteme de încălzire control iluminabil cu amplificator pentru montare în panoul 

Truma S 5004 sau S 3004 ornamental pt sisteme de încălzire Truma S 5004 sau S 3004

9954334 € 229,00 9954339 € 349,00

Ventilator standard cu unitate de operare externă pentru

Truma S 5004 sau S 3004 Ventilator TN-3,

9954354 € 219,00 230 V, racord pentru conducta de aer ÜR Ø 65 mm sau

Ventilator cu dispozitiv integrat, placat cu crom și unitatea de VR Ø 72 mm

control iluminabil cu amplificator pentru montare în panoul Ventilator cu unitate de operare externă pentru Truma

ornamental pt sisteme de încălzire Truma S 5004 sau S 3004 S 5004 sau S 3004

9954336 € 269,00 9954356 € 229,00



Airmix Komfortpaket AXK2 Set Aer cald pt corturi

Oferă căldură plăcută în corturi.

Conectat direct la sistemul de distribuție a aerului 

cald a fiecărui încălzitor Truma.

Ușor de instalat (mai puțin de 1 oră) și ușor de operat.

Livrare:priza de aer cald cu clapa, 1 m conducta de 

pentru toate Truma și Trumavent B 05/96 (cu excepția aer cald, piesa T TS și un cablu acționat conducta 

Multivent). Nu este potrivit pentru încălzitoare sau de închidere.

autorulote cu aerisire de evacuare sub podeaua fildeș 9954345 € 69,95

autovehiculului. alb 9954346 € 69,95

• Îmbunătățește climatul din rulota

• aer proaspăt suplimentar cu geamurile închise în timpul verii

• Uscarea interiorului vehiculului

• aer suplimentar de încălzire a aerului proaspăt în timpul ierni

9955001 € 87,95



Multivent Ventilator TBM, 12 V

transformator SPU

230 V / 12 V, pentru conectarea ventilatoarelor TRUMA

TEB-3 și TEB-2 pentru 230 V, intrare 230 V, 50 Hz,30 W

9954333 € 89,95

Pentru distribuția aerului cald de la încălzire S 2200

Crește debitul de volum în sistemele existente de aer cald.

Debitul de aer: 29 m³ / h (poziție pe jumătate), 60 m³ / h (poziția completă)

Consumul de curent: 0,23 A (poziție pe jumătate), 0,5 A (poziția completă)

9964711 € 119,95

pentru lumina de perete Truma

9934950 € 19,95





1 | tub ventilație pret/m 10 | Capac BL 2 gri agat 14 | duză pivotantă SCW2

65 mm Ø 9954790 € 5,50 Ø 30 mm 9954885 € 1,25 De evacuare a aerului pentru Trumatic

E și Trumatic C (pentru țevi Ø 80, 72 21 | cuplaj ÜM

2 | Clema pentru tub ventilație 11 | piesă de capăt EN sau 64/65 mm) Ø 65/72 mm

3 buc/pac 9954926 € 4,95 pentru T-piesă,piuliță EM și negru 9954832 € 19,95 gri agat 9954891 € 3,95

tub ventilație 65 mm Ø bej 9954830 € 19,95

3 | tub cu perete dublu gri agat 9954863 € 3,75 22 | Ramificație-T AT

pret/m bej 9954864 € 3,75 15 | T-piesă TS Ø 65/72 mm

75 mm Ø 9954780 € 12,25 maro 9954865 € 3,75 Ø 65/72 mm ieșire Ø 22 mm

gri 9954866 € 3,75 gri agat 9954886 € 3,75 gri agat 9954892 € 5,95

4 | Clema pentru tub negru 9954867 € 3,75

3 buc/pac 9954936 € 6,95 alb 9954868 € 3,75 16 | aeratoare perete WL 23 | Capac tub RD

Ø 65/72 mm Ø 65/72 mm

5 | tub de joncțiune 12 | piesă de capăt EN-O gri agat 9954887 € 5,95 gri agat 9954893 € 1,25

22 mm Ø 9954700 € 4,50 fără clapetă de aer, pentru 

inserție lamele LA 17 | Y-piesă 24 | capac blocare VD

6 | Clema pentru tub gri agat 9954882 € 2,75 Ø 65/72 mm gri agat 9954894 € 2,25

3 buc/pac 9954945 € 2,25 gri agat 9954823 € 6,50

13 | inserție lamele LA 25 | Reducere RZ

7 | LT gri agat fan T-piesă pentru atașarea la piesă de 18 | cot BG pentru țevi Ø 72 mm la 49mm

Ø 65, 72 mm capăt EN-O,direcția fluxului Ø 65/72 mm 9954840 € 7,50

9954881 € 3,25 de aer reglabil prin rotire 9954810 € 10,95

gri agat 9954873 € 2,25 26 | tub izoterm IR pret/m

8 | piuliță piesă de capăt EM bej 9954874 € 2,25 19 | obturator conductă SP Ø 35 mm 9954200 € 7,95

gri agat 9954883 € 2,75 maro 9954875 € 2,25 Ø 65/72 mm

gri 9954876 € 2,25 9954888 € 11,50 27 | Ramificație-T AT

9 | Capac BL 1 gri agat negru 9954877 € 2,25 Ø 65/72 mm

22 mm Ø 9954884 € 1,25 20 | obturator conductă SP2 ieșire Ø 35 mm

dar cu cablu Bowden gri agat 9954896 € 5,95

9954889 € 23,95



28 | Clema IS 29 | duză cot CE 30 | Reducere RZ35

pentru tub izoterm Ø 35 mm pentru tub izoterm Ø 35 mm pentru tub Ø 65/72 mm

2 buc/pac 9954306 € 2,75 gri agat 9954897 € 4,25 la tub izoterm Ø 35 mm

gri agat 9954898 € 2,25

31 | Cot cu perete dublu

Pentru traseul conductelor de aer sub podeaua vehiculului. 

Ideale în cazul în care conductele de aer trebuie să fie dirijate sub autovehicul. 

Compatibil cu diferite conducte de ventilator și țevi cu pereți dubli. Sunt necesare două coturi!

9954599 € 9,50


