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Triomatic távkijelző  
 
Használati utasítás 
Szerelési utasítás 
Kérjük a járműben tartani! 
 
 
Képoldal 
(szöveg a "B" ábrában) Csatlakoztatási vázlat 
 
 
1. oldal 
 
Távkijelző 
A Trumatic gáznyomás-szabályzó készlethez 
 
Használati utasítás 
 
a = BE (nyári üzem) 
b = KI 
c = BE és fűtés (téli üzemeltetés beszerelt 
  Eis-EX - különtartozék esetén) 
d = Zöld ellenőrzőlámpa 
e = Piros ellenőrzőlámpa 
 
 
Üzembevétel 
 
Nyári üzem:  
A kapcsoló lefelé (a).  
A LED-ek jelzik, hogy a két palack közül melyik szállítja a gázt.  
zöld LED = 
üzemi palack (A), 
piros LED = 
tartalékpalack (B) 
 
Téli üzem:  
Annak érdekében, hogy a téli üzemeltetésnél a gázberendezés zavarait el lehessen kerülni, a távkijelző egy vagy 
két Eis-Ex-el (cikkszám: 53100-01) kiegészíthető. 
 
Kapcsoló felfelé (c). A fűtéshez kiegészítésül az üzemi szabályzó (A 1 ábra) fűtést kap. Egy második Eis-Ex-el a 
tartalékszabályzó (2) is fűthető.  
 
Műszaki adatok 
 
Feszültség: 12 V 
Áramfelvétel 
Nyári üzem:  
1,5 mA 
Téli üzem Eis-Ex-szel 320/640 mA 
Gázcsőcsatlakozás: 8 mm 
A termék azonosítási száma: 
CE-0085AS0417 
 
 
Beszerelési utasítás 
 
A távkijelző beszerelését és javítását csak szakember végezheti. 
 
Jármű- vagy gyártóspecifikus kezelőrészek alkalmazása esetén az elektromos csatlakoztatást a Truma-interfész 
leírásának megfelelően kell elvégezni. 
 
 
A nyomáskapcsoló 
szerelése 



 
1. "A" ábra: A T-idomról (3) csavarozza le a gáztömlőt (4). 
 
2. A nyomáskapcsolót (5) 
csatlakoztassa a T-idomra (4). 
 
3. A gáztömlőt (3) csavarozza rá a nyomáskapcsolóra (5). 
 
A nyomáskapcsolót (5) egy függőlegesen függő beépítési helyzetben kell a T-idom tetszés szerinti oldalára 
felszerelni. 
 
4. A kéteres csatlakozókábelt (6) a berendezés szabályzójával (7) és a gázcsővel (8) párhuzamosan fektesse le. 
 
 
 
2. oldal 
 
5. Fektesse a kábelt befelé, a kezelőrész számára fenntartott helyhez. Amennyiben szükséges, hosszabbítsa 
meg a kábelt egy 2 x 0,75 mm²-es kábellel. 
 
Az elektromos csatlakoztatást, ill. a hosszabbításhoz szükséges összekötést nem szabad a palack 
dobozában végezni! 
 
A palack dobozának átvezetőjénél (5) alkalmazzon gumiátvezetőt vagy karosszériatömítő eszközt. Az átvezetőt 
legalább 50 cm-re a palack dobozának aljától – vagy egy védőcsőbe fektetve – készítse el. 
 
 
Elektromos csatlakoztatás 
 
1. "C" ábra: A kezelőrész (10) helyét egy jól látható helyen jelölje ki.  
 
Figyelem: Amennyiben a kezelőrész vakolat alatti szerelése nem lehetséges, a Truma kívánságra, külön 
tartozékként szállít egy vakolat fölötti keretet (11 - cikkszám: 40000-52600). 
 
2. Fúrjon egy Ø 55 mm-es furatot. A nyomáskapcsoló (6) csatlakozókábelét és a 12 V-os tápvezetéket (17) 
vezesse át hátulról a falban lévő furaton, és a csatlakoztatási vázlatnak megfelelően csatlakoztassa a 
kezelőrészre.  
 
"B" ábra: Csatlakozási vázlat 
1 = Plusz 12 V-os tápvezeték 
2 = Mínusz tápvezeték 
3 = Eis-Ex 
4 = Eis-Ex 
5 = Mínuszvezeték (fekete) 
  a nyomáskapcsolótól 
6 = Pluszvezeték (piros) 
  a nyomáskapcsolótól 
 
A 3-as és a 4-es kapcsok egy vagy két Eis-Ex csatlakoztatására szolgálnak. Ezeknek a csatlakozókábeleknek a 
csatlakoztatása tetszés szerint történhet. 
 
3. "C" ábra: Helyezze fel a hátsó fedőlapot (14) húzásmentesítőként, és rögzítse a kezelőrészt (10) 4 csavarral 
(12). Ezt követően dugja fel a fedőkeretet (15). 
 
Figyelem: A fedőkeret lezárójaként a Truma cég különtartozékként oldalrészt is szállít (16). 
 
4. Csatlakoztassa a készüléket a fedélzeti hálózatra (központi elektromos rész 5 - 10 A) egy 2 x 0,75 mm² 
keresztmetszetű kábellel. A mínuszvezeték a központi testpontra csatlakoztatandó. Ha a csatlakoztatás 
közvetlenül az akkura történik, a plusz- és mínuszvezetéket le kell biztosítani. 
 
Hálózati tápegységek alkalmazása esetén ügyelni kell arra, hogy a készüléket csak biztonsági kisfeszültséggel 
(az EN 60742 szerint) szabad üzemeltetni. 
 
A távkijelző a Truma trafódugaszról (cikkszám: 53110-01) 230 V-ról is üzemeltethető. A trafódugasz 12 V 
váltóáramot ad, minimális teljesítménnyel. A trafódugaszon lévő két kábel tetszés szerint csatlakoztatható. A 
trafodugaszról csak egy Eis-Ex üzemeltethető (egy további 12 V-os készülék csatlakoztatása nem lehetséges). 
 
 



A működés ellenőrzése 
 
A beszerelés után a gáztápvezetékek tömítettségét a nyomásesés-módszernek megfelelően ellenőrizze le. Ezt 
követően a használati utasításnak megfelelően ellenőrizzen le minden funkciót.  
 
A használati utasítást adja át az üzemeltetőnek. 
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