
Kezelési  
utasítás 
 
A Duomatic L Plus gáznyomáscsökkentő az „A” jelű központi nyomáscsökkentőből és a „B” 
jelű változtatható nyomáscsökkentőből áll. Ez a berendezés állandó (30 vagy 50 mbar) 
nyomást biztosít függetlenül attól, hogy melyik gázpalack szolgáltatja a gázt. 
 
A kezelőegységen található jelzőlámpa megmutatja, hogy melyik gázpalack áll rendelkezésre. 
 
A változtatható nyomású nyomáscsökkentőn „B” található forgatógomb (1) segítségével 
beállíthatjuk, hogy melyik gázpalackunk legyen az üzemi, és melyik a tartalék. 
 
Ha a forgatógomb (1) a piros mezőben áll, akkor a gáz abból a palackból fog először 
rendelkezésre állni, amelyiken a központi nyomáscsökkentő „A” van felszerelve. Az a palack, 
melyre a változtatható nyomású nyomáscsökkentőt „B” szereltük, tartalékként szolgál. Ha a 
forgatógomb (1) a zöld mezőben áll, akkor a gáz abból a palackból fog először rendelkezésre 
állni, amelyiken a változtatható nyomású nyomáscsökkentő „B” van felszerelve és az a 
palack, melyre a központi nyomáscsökkentőt „A” szereltük fog tartalékként szolgálni. 
 
  i   A forgatógombot (1) mindig ütközésig tekerjük el. 
 
Mindig az a palack fog először kifogyni, melyet éppen üzemi palackként használunk. A 
gáznyomáscsökkentő automatikusan fog átkapcsolni a tartalék palackra, ha az üzemi 
palackunk kiürül. 
Amikor a kezelőegység kijelzője bekapcsolt állapotban van és az aktuális jelzőlámpa („A” 
vagy „B”) kikapcsol, azt jelzi, hogy a palack kiürült. 
 
 
FONTOS TUDNIVALÓK 

1. A gázpalackokat – különösen a 33 kg-os kivitelt – mindig álló helyzetben használjuk 
ügyelve arra, hogy el ne dőljön! 

2. A nyomáscsökkentők kombinált csatlakozóval vannak ellátva, melyek alkalmasak 3, 
5, 11 és 33 kg-os gázpalackokhoz egyaránt. 

3. Ne hajtsuk meg túlzottan a gázcsövet, a hurokképződést is kerüljük! 
4. Ha gázrendszerünkben csak egy palackot üzemeltetünk (pl. nyáron), a központi 

nyomáscsökkentőt használjuk „A” és a változtatható nyomású nyomáscsökkentő „B” 
forgatógombját (1) mindenképpen a piros mezőbe állítsuk. A használaton kívüli 
változtatható nyomású „B” nyomáscsökkentőt akasszuk a tartójába (14), hogy a 
következő használatig megóvjuk a sérülésektől. 

5. A nyomáscsökkentőkön lévő mérőóra (2) nem nyújt információt arról, hogy mennyi 
gáz van a palackban, csupán a palackban lévő pillanatnyi gáznyomás olvasható le róla 
(ami a környezet hőmérsékletének függvénye). A Truma megalkotta a Sonatic és a  
Sonatic Duo ultrahangos gázmennyiség mérő készülékeket, melyek a gázpalackokban 
lévő gáz mennyiségéről adnak pontos információt. A fenti készülékekről az Ön Truma 
partnere ad bővebb felvilágosítást. 

6. A nagy nyomás alatt lévő eszközöket és csöveket 10 éven belül újra kell cserélni. Ez a 
készülékek használójának felelőssége. 

 
 



a = Be (nyári üzemmód) 
b = Ki 
c = Be és fűtés (téli üzemmód) 
d = Berendezés-be lámpa 
e = jelzőlámpa A 
f = jelzőlámpa B 
 
Nyári üzemmód: 
A kapcsolót kapcsoljuk „le”, (a) állásba. Ekkor a Berendezés-be lámpa világítani kezd. A 
jelzőlámpa A és B világít, ha a gázpalack üzemkész (van benne gáz). 
 
Téli üzemmód: 
A kapcsolót kapcsoljuk „fel”, (b) állásba. Ekkor a Berendezés-be lámpa világítani kezd és a 
nyomáscsökkentő fűtések bekapcsolódnak a problémamentes téli gázellátás érdekében 
(maximális áramfelvétel ekkor 640 mA). A jelzőlámpa A és B világít, ha a gázpalack 
üzemkész (van benne gáz). 
 
Kikapcsolás: 
Kapcsoljunk középső állásba. 
 
  i   A kezelőegységet csak az elektromos funkciók ki- és bekapcsolásához használjuk, a gáz 
ellátás automatikusan működik, a berendezés magától zárja vagy nyitja a gázszelepeket. A 
Truma táv gázelzáró szelepet is kínál. A fenti készülékekről az Ön Truma partnere ad bővebb 
felvilágosítást. 
 
PALACKOK CSERÉJE 
A Duomatic gáznyomáscsökkentő berendezéssel Ön úgy kicserélheti kiürült gázpalackját, 
hogy a gázellátás egy pillanatra is megszűnne. (A folyamatos gázellátást a tartalékpalack 
biztosítja.) 
 
Ha egy jelzőlámpa („A” vagy „B”) kialszik, a jelzett gázpalack kiürült. Zárjuk el a kiürült 
gázpalack elzáró szelepét és csavarjuk le róla a nyomáscsökkentőt. 
 
! Gázpalack csere közben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! 
Az üres gázpalack cseréje után a változtatható nyomású nyomáscsökkentő forgatógombját 
fordítsuk el 180°-kal, ezáltal a korábban tartalékként használt palack lesz az üzemi, és a most 
kicserélt tele palack pedig a tartalék. 
 
SZIVÁRGÁSI TESZT 

1. Kapcsoljunk ki minden gázkészüléket. 
2. Nyissuk ki a gázpalackokat és az összes gázelzáró gyorsszelepet a gázcsöveken. 
3. Olvassuk le a gáznyomást a nyomáscsökkentő indikátor órájáról (2) és újból zárjuk el 

a gázpalackot 
4. Ha a nyomáscsökkentő indikátor óráján – 10 perc elteltével – nem változik a nyomás, 

úgy gázrendszerünk szivárgásmentes. Ha a leolvasott gáznyomás csökken, a 
gázrendszerünk nem tömör. Amíg szakember nem hárította el a szivárgást, ne nyissuk 
ki újra a gázpalackot! 

! A fent leírt vizsgálati módszer csupán egy gyorsteszt rendszerünk tömörségéről, nem 
helyettesíti a hivatalos gázrendszer ellenőrzést! 



Technikai adatok 
 
Feszültség:   12V 
Áramfogyasztás 
Nyári üzemmód:  20 mA 
Téli üzemmód:  640 mA 
Üzemi nyomás:       30 vagy 50 mbar 
Változtatható nyomású nyomáscsökkentő: 
100 vagy 220 mbar (a forgatógomb állásától függően) 
Gázáteresztő képesség: 1,5 kg/h 
Nyomáscsökkentő külső csatlakozó: 
Külső menet H.4 (balmenetes ¼ ”-nak megfelelő) 
Megfelelőségi nyilatkozat: 
A Truma Duomatic L Plus gáznyomáscsökkentője megfelel a 97/23/EC rendeletnek az EN 
12864/D és EN 13786/B szerint. A gáznyomáscsökkentő biztonsági szeleppel lett felszerelve, 
ami abban az esetben nyit ki, ha a gáznyomás 100 mbar fölé emelkedik. 
 
Termékazonosító szám: CE-0085BN0539 
 
EEC típusjóváhagyás: e1 022603 
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