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Blijf cool – ook op warme dagen
Surfen, beachvolleybal of gewoon lekker relaxen 
aan het strand: veel kampeerders trekken in de 
zomer graag naar het zuiden. Na de sportieve  
activiteiten verfrist een duik in zee. En 's avonds 
kom je terug in je camper of caravan, die al  
optimaal is geklimatiseerd – dankzij de uitgekiende 
airconditioningsystemen van Truma. Probeer het 
ook!

verwarmen | koelen | sturen

Inhoud

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.  
Afbeeldingen gelijkend.
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Truma is sinds meer dan 70 jaar toonaangevend accessoiresspecialist op het gebied van kampeervakanties 
met de caravan. Al bij het begin van onze lange ondernemingsgeschiedenis hebben we normen gesteld en 
blijven deze ambitie verder ontwikkelen. Zo hebben we in 1961 als pioniers van de caravanverwarming  
winterkamperen überhaupt pas mogelijk gemaakt. Tegenwoordig zijn we op dat gebied marktleider – en de 
verwarming van Truma laat zich al lang via een app regelen. Want ons primaire doel was altijd al om voor 
kampeerders de voorwaarden voor de perfecte vakantiebeleving te creëren. Om ervoor te zorgen dat we 
daar ook in de toekomst in slagen, blijven we op zoek naar de beste ideeën.

Betrouwbaarheid
 •  Familiebedrijf in de derde generatie –  
onafhankelijk en autonoom.

 • Doordachte producten en services.
 •  Hoogwaardige en weinig storingsgevoelige  
apparatuur. 
 

Competentie
 •  Jarenlange en generatie-overschrijdende 
knowhow. 

 •  Talrijke innovatieve productideeën die de markt van 
morgen in beweging brengen.

 •  Slimme, toekomstgerichte en integrale ontwikkeling. 
 

Kwaliteit
 •  Hoogste eisen in de gehele waardeketen.
 •  Werken volgens het nul-fouten-principe in de  
productielocatie Duitsland.

 •  Geautomatiseerde controle van alle producten  
op talrijke parameters. 
 

Service
 •  Technisch competente, snelle en vriendelijke hulp.
 •  Persoonlijke telefonische support in elf talen.
 •  Top-service met 500 servicepartners in meer dan  
30 landen.

Een kijkje in de geschiedenis van Truma krijgt u op 
op onze website: 

...  al meer dan 70 jaar en in de toekomst

Kamperen zit in 
ons DNA  ...

www.truma.nl/geschiedenis
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Thermisch 
comfort naar 
wens

Inbouwairconditioningsysteem Truma  
Saphir
De Truma Saphir inbouwairco wordt in de bergruimte 
van de caravan gemonteerd. Hij verdeelt de lucht 
stil, individueel en flexibel in de ruimte. Bovendien 
verplaatst de manier van inbouw het zwaartepunt 
van de caravan naar beneden, wat een gunstig effect 
heeft op de rijeigenschappen.

Dakairconditioningsysteem Truma Aventa
Het Truma Aventa dakairconditioningsysteem wordt 
ruimtebesparend op het dak van uw caravan of  
camper gemonteerd, bijvoorbeeld in plaats van een 
dakraam. De luchtverdeler binnen is uitzonderlijk  
plat – voor meer stahoogte.

Voor op dak of in een bergruimte – Truma biedt voor 
beide opties hoogwaardige airconditioningsystemen 
aan. Alle apparaten zijn het resultaat van onze jaren-
lange expertise op het gebied van klimaatregeling  
en worden gekenmerkt door hun uitstekende koel-
comfort. De lucht wordt bijzonder efficiënt gekoeld 
en daarnaast effectief ontvochtigd. 

De benodigde koelcapaciteit – en daarmee de keuze 
van het juiste apparaat – hangt af van de volgende 
factoren:

• Grootte van de binnenruimte
• Temperatuur en luchtvochtigheid
• Staat het voertuig al dan niet in de schaduw 

Zeer lange campers of caravans koelt u het beste 
met twee Truma airconditioningsystemen. Daarbij 
kunnen dak- en inbouwsystemen worden gecom-
bineerd.

Voor elk voertuig het passende airconditioningsysteem

Truma Aventa compactTruma Saphir compact

verwarmen | koelen | sturen

Aventa compact Aventa compact plus

0   5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m

Saphir comfort RCSaphir compact

Dakairconditioningsysteem Aventa

Inbouwairconditioningsysteem Saphir

te koelen woonruimte bij een voertuiglengte van ca.

Aventa comfort

Wij hebben een schat aan nuttige knowhow op 
het gebied van klimaatcomfort in campers en 
caravans voor u verzameld. In onze klimaatraad-
gever komt u te weten welke airconditioner voor 
u de juiste is, waar u op moet letten bij de 
aanschaf en hoe Truma-airconditioners zich 
verhouden tot producten van concurrenten.

 
 

Download hem nu op 
www.truma.nl/aircogids

Krijg tips van een expert!
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Intelligente besturing van 
apparatuur, maximaal comfort

SMS. Met de gratis Truma App bestuurt u uw air- 
conditioning- en verwarmingssysteem en vraagt u  
gemakkelijk uw gasvoorraad op. Daarvoor hebt u de 
Truma LevelControl nodig, die u eenvoudig in het 
iNet System opneemt. Hij meet via ultrasoon exact 
het vulpeil van uw gasfles en geeft aan hoe lang u 
nog met het gas kunt doen. 
 
De Truma App 
De app beschikt over veel handige features en nuttige 
campingtools. Download de Truma App gratis op uw 
smartphone of tablet: 

 

Comfortabeler kan haast niet: u bent nog op het 
strand en schakelt vanuit de ligstoel via uw smart-
phone de airconditioning in uw camper in. Met het 
iNet System van Truma is dat mogelijk. U regelt  
niet alleen moeiteloos uw airconditioning- en  
verwarmingssysteem via de app, maar bepaalt ook  
nauwkeurig uw gasvoorraad – overal en op elk  
gewenst moment. 

Het Truma iNet System bestaat uit:
• De Truma iNet Box als hart van het systeem.
• iNet-compatible apparatuur zoals verschillende  

airconditioningsystemen, verwarmingen of de  
Truma LevelControl.

•  De gratis Truma App op uw smartphone of tablet.

Zo werkt het Truma iNet System
De Truma iNet Box vormt als centrale besturings-
eenheid samen met het airconditioningsysteem,  
de verwarming, de Truma LevelControl én uw 
smartphone of tablet één netwerk. De bediening  
gebeurt van dichtbij via Bluetooth, van onderweg via 

www.truma.nl/inet

Gasinstallatie
• Truma LevelControl

Verwarmingssystemen
• Truma Combi
• Truma VarioHeat
• Alde Compact 3020 HE

Airconditioning- 
systemen
• Truma Aventa
• Truma Saphir

Truma iNet System: Alles onder controle
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Voor het optimale 
comfortklimaat
Truma CP plus en Truma iNet Box

Truma CP plus
Met het digitale bedieningspaneel Truma CP plus  
regelt u uw iNet-compatible airconditioningsysteem 
en verwarming. U kiest de temperatuur, stelt de  
ventilator in of programmeert de functies van uw  
airconditioningsysteem of uw verwarming met de 
tijdschakelklok.

Truma iNet Box
De Truma iNet Box zorgt er als intelligente interface 
voor dat u uw iNet-compatible apparatuur comfortabel 
via de smartphone onderweg per SMS – of op korte 
afstand via Bluetooth – kunt aansturen. Om bijvoor-
beeld de temperatuur in uw camper of caravan te  
regelen, hebt u dan alleen nog de gratis Truma App 

nodig. De Truma iNet Box is eenvoudig te installeren 
en kan voor alle iNet-compatible airconditioningsys-
temen en verwarmingen achteraf worden ingebouwd.

Truma automatische klimaatregeling
Of het nu buiten warm of koud is: de automatische 
klimaatregeling houdt uw persoonlijke comfort-
temperatuur in de caravan of camper constant.  
Deze stemt de airconditioning en de verwarming  
automatisch op elkaar af, zodat uw caravan of  
camper altijd perfect op temperatuur is. De  
automatische klimaatregeling kunt u op het  
bedieningspaneel CP plus of met de Truma App  
instellen.

Truma CP plus Truma iNet Box

Digitaal bedieningspaneel voor 
airconditioningsystemen en verwarmingen
Met het digitale bedieningspaneel Truma CP plus 
stelt u eenvoudig en comfortabel de temperatuur in 
uw camper of caravan in. Functies als de ventilator-
instelling of de tijdschakelklok selecteert u in no time. 

• Intuïtief bedienen: Met praktische draai-drukknop 
en grote display met achtergrondlicht.

• Tijdschakelklok: Op elk tijdstip de juiste binnen-
temperatuur programmeren.

• Automatische klimaatregeling: Zorgt bij  
alle weersomstandigheden voor een constant  
binnenklimaat. 

Technische gegevens
• Voeding: 8 – 16,5 V
• Stroomopname: max. 65 mA (100 % achter-

grondlicht), 6,5 – 10 mA (stand-by)
• Ruststroomopname: 3 mA (uit)
• Afmetingen: 92 x 103 x 40 mm (l x b x h)
• Gewicht: ca. 100 g

Centrale besturingseenheid voor iNet-
compatible apparatuur
De Truma iNet Box is het hart van het Truma iNet 
System. U koppelt uw iNet-compatible aircondition-
ingsysteem of verwarming met uw smartphone  
of tablet. Via deze interface monitort en regelt u uw 
iNet-compatible apparaten – te herkennen aan het  
label „Truma iNet ready“ – comfortabel per app.

• Comfortabel: Maakt het op afstand besturen en 
monitoren van uw iNet-compatible airconditioning- 
en verwarmingssystemen per smartphone of tablet 
mogelijk.

• Gemakkelijk te installeren: Eenvoudig inbouwen 
en met de Truma App in gebruik nemen.

• Flexibel: Kan vanuit maximaal vier mobiele  
apparaten tegelijkertijd worden aangestuurd.

• Exclusief: Bij uw Truma Partner verkrijgbaar. 

Technische gegevens
• Voeding: 12 V / 24 V
• Spanningsbereik: min. 8 V, max. 30 V 
• Ø stroomopname: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
• Type SIM-kaartje: Mini-SIM (25 x 15 mm)
• Interfaces: TIN-Bus (2 x TIN 1 uitwisselbaar,  

1 x TIN 2), GSM, Bluetooth 
• Bluetooth: Klasse 2
• Afmetingen: 147 x 96 x 40 mm (l x b x h)
• Gewicht: ca. 150 g

verwarmen | koelen | sturen

Ook  
verkrijgbaar als  

Truma iNet Set!

Opmerking voor Nederland: Informeer bij uw netwerkexploitant  
of het 2G-netwerk nog beschikbaar is. Dit is noodzakelijk voor de 
sms-communicatie met uw Truma iNet Box.
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Koele lucht – optimaal verdeeld

Dakairconditioningsysteem  
Truma Aventa
Een dagje aan zee: zand tussen de tenen, zout op  
je huid, zon in het gezicht. Sluit uw strandbeleving  
ontspannen af – in uw caravan of camper met  
perfect binnenklimaat. De Truma dakaircosystemen  
koelen het interieur van uw caravan of camper stil, 
krachtig en bijzonder snel. Tegelijkertijd wordt  
de lucht ontvochtigd, zodat er een aangenaam  
binnenklimaat ontstaat. 

Ongeacht of u kiest voor de compact- of voor de 
comfort-variant van de Aventa: beide airconditio-
ningsystemen kunnen eenvoudig op het dak van  
uw caravan of camper worden gemonteerd. Dankzij 
de passende accessoires, bijvoorbeeld het optionele  
afdichtframe, kan de Aventa bijzonder snel en  
absoluut dicht in een dakraamuitsparing worden  
geplaatst. Speciaal voor de inbouw in camperbussen 
is een opvulframeset als aanvulling op het afdicht- 
frame verkrijgbaar.

Via de luchtverdeler wordt de koele lucht door de 
hele binnenruimte verdeeld. De luchtuitlaten stelt u 
eenvoudig individueel in, zodat u de luchtstroom in 
uw caravan of camper gelijkmatig en zonder trek do-
seert. Omdat de luchtverdeler zeer plat is uitgevoerd, 
blijft nagenoeg de complete stahoogte behouden.

Krachtig koelen, efficiënt verwarmen
Onze snelste: de Aventa comfort kan meer dan alleen 
krachtig koelen. In het voor- en najaar gebruikt u het 
dakaircosysteem dankzij de geïntegreerde warmte-
pomp ook als verwarming. Hij is bijzonder zuinig in 
het gebruik.

Past van camperbus tot motorhome
Onze lichtste: De afmetingen van de Aventa compact 
zijn zodanig dat deze op elk voertuigdak past.  
Tegelijkertijd is het in zijn vermogensklasse de lichtste 
en stilste dakairco op de markt. Een excellente  
koelcapaciteit spreekt daarbij vanzelf.

Nog meer compacte koelpower
Onze beste: Bij dezelfde voordelen als de Aventa 
compact onderscheidt de Truma Aventa compact 
plus zich door een grotere koelcapaciteit. Hiermee 
bereikt u nog sneller de gewenste temperatuur in  
uw caravan of camper.

• Krachtig: koelt de caravan of camper binnen zeer 
korte tijd. 

• Energiezuinig: koelt en verwarmt zeer efficiënt.
•  Comfortabel: afstandsbediening, programmeerbare 

timer, dimbare LED-verlichting.
•  Exclusief: verkrijgbaar bij uw Truma Partner.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 2400 W
• Verwarmingscapaciteit: 1700 W
• Stroomopname koelen (230 V): 4,2 A
• Stroomopname verwarmen (230 V): 3,7 A
• Afmetingen buitenunit:  

1008 x 660 x 248 mm (l x b x h)
• Afmetingen luchtverdeler:  

670 x 523 x 46 mm (l x b x h)
• Afmetingen dakuitsparing:  

380 x 350 mm / 400 x 400 mm (l x b)
• Gewicht: 33 kg

• Universeel: Past ook op kleine voertuigdaken. 
• Comfortabel: Werkt uiterst stil. 
• Smart: Airconditioning en automatische klimaatregeling comfortabel per app regelen.
• Exclusief: Verkrijgbaar bij uw Truma Partner.

Technische gegevens
•  Koelcapaciteit: 1700 W
•  Stroomopname (230 V): 2,8 A
•  Afmetingen buiteneenheid:  

785 x 560 x 265 mm (l x b x h)
•  Afmetingen luchtverdeler:  

556 x 496 x 46 mm (l x b x h)
•  Afmetingen dakuitsparing:  

380 x 350 mm / 400 x 400 mm (l x b)
•  Gewicht: 27,5 kg

Technische gegevens
•  Koelcapaciteit: 2200 W
•  Stroomopname (230 V): 4,4 A
•  Afmetingen buiteneenheid:  

785 x 560 x 265 mm (l x b x h)
•  Afmetingen luchtverdeler:  

556 x 496 x 46 mm (l x b x h)
•  Afmetingen dakuitsparing:  

380 x 350 mm / 400 x 400 mm (l x b)
•  Gewicht: 29,5 kg 

iNet ready vanaf serienummer 24084022.

verwarmen | koelen | sturen

Truma Aventa  
comfort

Truma Aventa  
compact

Truma Aventa  
compact plus

5 jaar Truma onderdelengarantie 
Bij uw Truma Partner krijgt u 5 jaar  
onderdelengarantie op alle Truma  
airconditioningsystemen.

5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner

TÜV-gekeurd
Alle Truma-dakairconditioners  
Aventa zijn typegekeurd.
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Overal een  
aangenaam klimaat
Inbouwairconditioningsysteem  
Truma Saphir
Een inbouwaircosysteem maakt een individuele 
luchtverdeling in het voertuig mogelijk. De koele 
lucht wordt via buizen zeer flexibel verdeeld – precies 
zoals u dat wilt. Truma biedt daarvoor een exact op 
elkaar afgestemd modulair systeem aan, waarmee 
u de luchthoeveelheid kunt regelen en de stromings-
richting kunt instellen.

De eco-oplossing verdeelt de koele lucht over 
luchtuitlaten op vloerhoogte. Deze is daarom  
eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd. Wenst u 
iets meer comfort, dan leidt u de lucht in een kast 
naar boven en verdeelt deze zo gelijkmatig in het 
voertuig. Met de luxe variant kunt u heel gericht de 
verschillende zones zoals slapen of wonen op uw 
comforttemperatuur brengen. Zo koelt u deze  
gelijkmatig, tochtvrij en stil. 

Mocht u stil nog altijd te luidruchtig vinden, dan kunt 
u geluiddempers in de koudeluchtstroom inbouwen.  
Eén geluiddemper per koudeluchtbuis reduceert het 
geluid van de luchtstroom in de binnenruimte met  
circa 50 procent. Het geluid buiten minimaliseert  
u met een uitblaaskanaal, dat aan de luchtafvoer 
onder het voertuig kan worden gemonteerd.

Eco-oplossing
Ideaal voor het voorkoelen van het voertuig.  
Eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd met  
de Saphir EasySet (artikel-nr. 40090-44100).

Comfort-oplossing
Voor de gelijkmatige luchtverdeling in de binnen- 
ruimte. De lucht wordt naar boven geleid en koelt 
functioneel en comfortabel zonder tocht. Er kan 
max. 15 m koudeluchtbuis worden aangesloten. 

Saphir

Sap
hir

5 jaar Truma onderdelengarantie 
Bij uw Truma Partner krijgt u 5 jaar  
onderdelengarantie op alle Truma  
airconditioningsystemen.

5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner



16 17

Truma Saphir compact Truma Saphir comfort RC

Inbouwsysteem voor kleinere voertuigen
Gering gewicht, laag stroomverbruik: De Saphir  
compact is uitstekend geschikt voor kleine en  
middelgrote voertuigen tot een lengte van 5,5 meter.  
Het inbouwsysteem koelt de lucht niet alleen, maar 
reinigt en droogt deze ook.

Koelen en verwarmen in één toestel
Met de Saphir comfort RC koelt u voertuigen met 
een lengte van meer dan 5,5 meter tot ongeveer 6,5 
meter*. Daarnaast dient het toestel als verwarming 
met warmtepomp – dankzij het omkeerbare koel-
circuit. Bij een verwarmingscapaciteit van 1700 W  
zorgt het systeem vooral in voor- en najaar voor  
aangename warmte.

• Energiebesparend: Verbruikt zeer weinig stroom 
en is daarom op bijna alle Europese campings te 
gebruiken.

• Praktisch: Koeltijd tot 15 uur vooruit via de  
timer-functie te programmeren.

• Comfortabel: Met Truma CP plus te bedienen.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 1800 W
• Stroomopname (230 V): 2,8 A
• Afmetingen: 560 x 400 x 290 mm (l x b x h)
• Gewicht: 20 kg

• Krachtig: Koelt bijzonder krachtig.
• Compact: De kleinste in zijn klasse – ruimtebe- 

sparend en beschermd inbouwen in de ruimte  
onder de zitbank.

• Comfortabel: Individuele comfort-temperatuur 
dankzij automatische verwarmings- / koelings- 
regeling instellen.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 2400 W
• Verwarmingscapaciteit: 1700 W
• Stroomopname koelen (230 V): 4,2 A
• Stroomopname verwarmen (230 V): 3,7 A
• Afmetingen: 628 x 400 x 290 mm (l x b x h)
• Gewicht: 23,5 kg

Truma CP plus-compatible en iNet ready vanaf serienummer 23091001.
In combinatie met een verwarming Combi CP plus is een 'koppeling  
bedieningspaneelkabel' (art.-nr. 39050-00175) tussen airconditio-
ningsysteem en verwarming noodzakelijk.

*  Vanaf een lengte van 6,5 m adviseren we de inbouw van twee  
Saphir-airconditioningsystemen.

verwarmen | koelen | sturen
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www.truma.nl/dealer-locator

Wij staan altijd en  
overal voor u klaar

Blijf met onze online-portals op de hoogte en deel 
daar uw ervaringen met ons. Word abonnee, fan of 
follower!

Website
Van downloadcenter tot dealerzoekfunctie: de website 
www.truma.nl is uw eerste contactpunt als u snel 
hulp nodig hebt of zich uitvoerig wilt informeren over 
producten van Truma.

Newsletter
Met de Newsletter ontvangt u info over product-
nieuwtjes, de onderneming en nog veel meer direct 
in uw e-mailpostvak.

Truma App
In combinatie met de iNet Box regelt u uw iNet- 
compatible verwarming en airconditioningsysteem 
met behulp van de app eenvoudig van onderweg. 

Als u hulp nodig hebt, staan wij graag voor u klaar – 
overal bij u in de buurt: met de mobiele Truma  
servicemonteurs, in de servicewerkplaats in  
Putzbrunn en met circa 500 Service Partners in  
heel Europa en in de belangrijkste kampeerregio‘s 
wereldwijd. Met de juiste gereedschappen, originele 
reserveonderdelen en alle ervaring die we in meer 
dan 70 jaar hebben vergaard. Zodat u snel weer de 
weg op kunt.

Truma OnlineTruma Service

Uw directe lijn naar Truma

Truma Partners

Truma Partners bieden u een ruimer service-aanbod 
dan andere caravandealers:

Truma Partners…

• …  verlenen een verlengde onderdlengarantie van 
vijf jaar op geselecteerde producten, 

• …  bieden u het volledige Truma 
productassortiment aan, 

• … worden regelmatig bijgeschoold,  
• … zijn veelal tegelijkertijd Service Partner. 

Truma Service Center
E-mail:  service@truma.com 
Telefoon:  +49 (0)89 4617-2020

Website
www.truma.nl/service 

Social Media
www.facebook.com/Truma.Fan 
www.youtube.com/trumageraetetechnik 
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Duitsland

www.truma.com

Gedrukt op FSC®-gecertificeerd Profibulk 1.1 papier. Alle grondstoffen stammen conform EMAS-registratie  
uit duurzaam geëxploiteerde bronnen en worden grondstofbesparend verwerkt.  
Voor ons milieu. Voor u.

Uw Truma Partner adviseert u graag.

Krijg tips van een expert!

 
 
Download hem nu op 
www.truma.nl/aircogids

Wij hebben een schat aan nuttige knowhow op het gebied van 
klimaatcomfort in campers en caravans voor u verzameld. In onze 
klimaatraadgever komt u te weten welke airconditioner voor u de 
juiste is, waar u op moet letten bij de aanschaf en hoe Truma-aircon-
ditioners zich verhouden tot producten van concurrenten.


