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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!
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Dakairconditioningsysteem Truma Aventa 
Een Aventa-airconditioningsysteem monteert u 
ruimtebesparend op het dak van uw caravan of camper, 
bijvoorbeeld in een dakraam.

Voor elk voertuig het passende 
airconditioningsysteem

Voor op dak of in een bergruimte – Truma biedt voor beide 
opties hoogwaardige airconditioningsystemen aan. Alle 
apparaten zijn het resultaat van onze jarenlange expertise 
op het gebied van klimaatregeling en worden gekenmerkt 
door hun uitstekende koelcomfort. 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 gecombineerd.

Dakairconditioningsysteem Aventa

Inbouwairconditioningsysteem Saphir

Thermisch comfort naar wens

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

www.truma.nl/airconditioners

te koelen woonruimte bij 
een voertuiglengte van ca.

0 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m
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Aventa eco Aventa comfort

Saphir vario

Saphir compact Saphir comfort RC

Inbouwairconditioningsysteem Truma Saphir 
Het Saphir-airconditioningsysteem bouwt u in een 
bergruimte van uw voertuig in, bijvoorbeeld in de ruimte 
onder de zitbank of onder het bed. 
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Met de gratis Truma App bestuurt u uw airconditioning- en 
verwarmingssysteem. Als u een Combi-verwarming met 
bedieningspaneel Truma CP plus iNet ready en een Truma 
airconditioning combineert, geniet u van automatische 
klimaatregeling. Welke temperaturen er buiten ook heersen: 
in de camper of caravan wacht u altijd uw eigen individuele 
comforttemperatuur.

De Truma App  
De app beschikt over nog meer handige campingtools. 
Bovendien hebt u met de app te allen tijde de bedienings- 
handleidingen voor uw apparatuur en handige instructie- 
video's paraat.

Download de Truma App in de App Store of bij Google Play 
gratis op uw smartphone of tablet: www.truma.nl/app.

Truma iNet System: per app de 
airconditioning sturen

Comfortabeler kan haast niet: u bent nog op het strand en 
schakelt vanuit de ligstoel via uw smartphone de air- 
conditioning in de camper in. Met het iNet System van 
Truma is dat mogelijk. U stuurt moeiteloos vanaf waar  
dan ook en te allen tijde airconditioningsystemen en de 
verwarming in uw camper of caravan aan. 

Dit behoort allemaal tot het Truma iNet System:
• De Truma iNet Box als hart van het systeem.
• iNet-compatible Truma apparatuur zoals de 

airconditioningsystemen Aventa of Saphir en/of een 
Combi- verwarming met bedieningspaneel CP plus.

• De gratis Truma App op uw smartphone of tablet. 

Zo werkt het Truma iNet System 
De Truma iNet Box is de centrale besturingseenheid van  
uw Truma apparatuur. Deze vormt samen met de air- 
conditioning, de verwarming en uw smartphone één 
netwerk, ontvangt de besturingscommando's en geeft deze 
door aan de apparatuur. De afstandsbesturing gaat per 
sms, dichtbij via Bluetooth. 

Intelligente besturing van  
apparatuur, maximaal comfort

www.truma.nl/inet
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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 Truma airconditioningsysteem en/of uw Combi- 
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 als intelligente interface ervoor dat 
u uw Truma apparatuur comfortabel per smartphone 
onderweg per SMS – of op korte afstand via bluetooth –  
kunt aansturen. Om bijvoorbeeld 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-compatibele Truma 
airconditioningsystemen en Combi-verwarmingen achteraf 
worden ingebouwd.

Truma automatische klimaatregeling
De automatische klimaatregeling houdt uw persoonlijke 
comfort-temperatuur bij elk weertype constant. Het 
bedieningspaneel Truma CP plus stemt de Truma air- 
conditioning en de Combi-verwarming automatisch  
op elkaar af. Zo heerst in uw kampeermiddel altijd een 
perfect binnenklimaat.
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Truma CP plus

Digitaal bedieningspaneel voor airconditioning- 
systemen en Combi-verwarming
Met het digitale bedieningspaneel Truma CP plus stelt u 
eenvoudig en comfortabel de binnentemperatuur en de 
warmwatertemperatuur in de camper of caravan in. 
Functies als de ventilatorinstelling of de tijdschakelklok 
selecteert u in een oogwenk. 

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

• Tijdschakelklok: Op elk tijdstip de juiste 
binnentemperatuur programmeren.

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

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

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

Truma iNet Box

Centrale besturingseenheid voor Truma 
apparatuur
De Truma iNet Box is het hart van het Truma iNet System. 
Samen met uw Truma apparatuur, dus een airconditioning 
en/of een Combi-verwarming én uw smartphone of tablet 
vormt hij één netwerk. Via deze interface monitort en stuurt 
u uw iNet-compatible apparaten – te herkennen aan het 
label „Truma iNet ready“ – comfortabel aan per app.

• Comfortabel: Maakt het op afstand besturen en 
monitoren van uw Truma 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
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Dakairconditioningsysteem  
Truma Aventa

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

Ongeacht of u kiest voor de eco- of voor de comfort-variant 
van de Aventa: beide airconditioningsystemen kunnen 
eenvoudig op het dak van uw voertuig worden ge- 
monteerd. Met het optionele afdichtframe kan de Aventa 
bijzonder snel in een dakraam worden geplaatst. Het  
zorgt er ook voor dat de montage naar binnen toe absoluut 
dicht is.

Via de luchtverdeler stroomt de koele lucht in de hele 
binnenruimte. De vier uitlaten stelt u eenvoudig individueel 
in, zodat u de luchtstroom in uw caravan of camper 
gelijkmatig en tochtvrij doseert. Een geïntegreerd filter- 
systeem reinigt de binnenlucht. Omdat de luchtverdeler 
zeer plat is uitgevoerd, blijft nagenoeg de complete 
doorgangsvrijheid behouden.

Koele lucht – 
optimaal 
verdeeld
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Truma Aventa eco

Groot vermogen, klein stroomverbruik 
Ook de Aventa eco koelt uw caravan of camper snel en 
efficiënt – zelfs op campings met een laag ampèrage. Met 
28 kilo is de Aventa eco het lichtste airconditioningsysteem 
in zijn klasse.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 1700 W
• Stroomopname (230 V): 2,8 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: 28 kg

Truma Aventa comfort

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

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

• Krachtig: Koelt de caravan of camper binnen zeer korte tijd tot een aangename temperatuur.
• Stil: Bijzonder geruisloze klimaatregeling – vooral in de sleep-functie.
• Comfortabel: Afstandsbediening, programmeerbare timer, dimbare LED-verlichting.

iNet ready vanaf serienummer 24084022.

verwarmen | koelen | sturen
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Truma Saphir compact

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.

• 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

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 airconditioningsysteem  
en verwarming noodzakelijk.

Eco-oplossing 
Koelen voor een aangenaam binnenklimaat.  
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 binnenruimte. De 
lucht wordt naar boven geleid en koelt functioneel en com-
fortabel zonder tocht. Er kan max. 15 m koudeluchtbuis 
worden aangesloten. 
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• Krachtig: Koelt bijzonder krachtig.
• Compact: De kleinste in zijn klasse – ruimtebesparend 

en beschermd inbouwen in de ruimte onder de zitbank.
• Comfortabel: Individuele comfort-temperatuur dankzij 

automatische verwarmings- / koelingsregeling 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 Saphir comfort RC 

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 warmte- 
pomp – dankzij het omkeerbare koelcircuit. Bij een 
verwarmingscapaciteit van 1700 W zorgt het systeem 
vooral in voor- en najaar voor aangename warmte.

Truma Saphir vario

Inbouwsysteem voor de tussenvloer
De Saphir vario is uiterst krachtig en zeer compact 
gebouwd. Met een hoogte van slechts 20 cm is het 
wereldwijd het enige airconditioningsysteem, dat u in de 
tussenvloer kunt inbouwen.

• Flexibel: Drie variabele vermogensstanden met elk twee 
verschillende ventilatorstanden zorgen voor maximaal 
comfort.

• Stil: In de sleep-functie lopen de ventilatoren op de 
laagste stand bijna geruisloos.

• Praktisch: Dankzij de geïntegreerde timer de uitschakel- 
tijd voor minimaal 15 minuten tot 24 uur vooruit 
programmeren.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 600/1500/2000 W
• Stroomopname (230 V): 1,7/3/4,4 A
• Afmetingen: 800 x 550 x 200 mm (l x b x h)
• Gewicht: 28 kg

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

verwarmen | koelen | sturen
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Overal een aangenaam klimaat
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Accessoires inbouwairco's

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 stromingsrichting 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 comfort-temperatuur 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.

verwarmen | koelen | sturen
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Aandacht voor details 
en uitstekende kwaliteit
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Stijlvol getuigen van de liefde voor kamperen
Met de caravan in Zuid-Frankrijk of met de camper in de 
Dolomieten – met de Truma CampWear bent u altijd 
passend gekleed. De functionele kleding van T-shirt tot 
windjack onderscheidt zich door de hoogwaardige 
materialen en excellente afwerking. Ze is comfortabel om 
te dragen en verrast met vele modieuze details in de Truma-
kleuren. 

Alle kledingstukken zijn verkrijgbaar als dames- en als 
herenmodel. Bovendien vindt u in onze Truma CampWear 
Shop praktische en modieuze accessoires.

Bestel de producten eenvoudig in onze onlineshop. 

www.truma-campwear.com

verwarmen | koelen | sturen
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Truma T-shirt

Het modieuze donkerblauwe T-shirt met de opgedrukte 
Truma-slogan 'More comfort on the move' is perfect 
geschikt voor elke vrijetijdsactiviteit – op de camping en 
erbuiten.



| 19

Truma Fleecejack

Het lichte Truma fleecejack houdt u op koele dagen op de 
camping warm. Het behaaglijke fleece is comfortabel, 
robuust en droogt snel – de ideale metgezel voor al uw 
activiteiten.

Truma Rugbyshirt

Het sportieve Truma rugby-shirt met lange mouwen en zijn 
fancy gekleurde applicaties in blauw, wit en oranje is een 
absolute blikvanger.

 

Truma 2-in-1 jack

Winddicht buitenjack en een warmhoudende fleece 
bodywarmer voor eronder: Met het sportieve 2-in-1 jack 
trotseert u elk weertype tijdens de kampeervakantie. Beide 
kledingstukken kunt u ook afzonderlijk dragen.

 
 

Truma Poloshirt

In het casual blauwe of witte poloshirt voelt u zich altijd en 
overal prettig: op de camping, bij het sporten en thuis. De 
katoenen stof met fijne piqué-structuur is luchtig licht en 
voelt aangenaam aan op de huid. 
 
 
 

Truma Rugzak

In de ruime Truma rugzak kunt u alles kwijt wat u tijdens 
een dagtocht in de kampeervakantie nodig zou kunnen 
hebben: van het brood voor onder de middag tot 
zonnebrandcrème.

verwarmen | koelen | sturen
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Info's en service via alle kanalen
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Truma Online

Blijf met onze online-platforms op de hoogte en deel daar 
uw ervaringen met ons. Word abonnee, fan of follower! 
 
Website en Newsletter 
Of u een verkoper of een Service Partner zoekt – op onze 
website www.truma.com vindt u ze. Daar vindt u ook uitge- 
breide info's en downloads van onze producten. Met onze 
Newsletter sturen wij nieuwtjes via e-mail direct naar u toe: 
www.truma.nl/nieuwsbrief

Serviceblog
Op onze blog behandelen wij onderwerpen uit het 
dagelijkse kampeerleven – van algemene vragen over de 
gasinstallatie via tips voor een betere warmeluchtverdeling 
tot en met inbouwadviezen van de producten in uw 
kampeermiddel. Maar ook uw bijdrage is welkom: Deel uw 
ervaringen en laat reviews achter op:  
https://serviceblog.truma.com 
 
App 
Met de gratis app voor uw smartphone of tablet hebt u, 
waar u zich ook bevindt, snel toegang tot uw Truma ge- 
bruiksaanwijzingen. Nuttige tools maken u het camping- 
leven van alledag gemakkelijker. In combinatie met de 
Truma iNet Box gebruikt u de app als afstandsbediening 
voor uw Truma airconditioning en Combi-verwarming: 
www.truma.nl/app

 
 
 
Andere Social Media

Facebook
Interessante weetjes, onderhoudende artikelen, 
winspelletjes  
www.facebook.com/Truma.Fan

YouTube
Instructie-, inbouw- en productvideo's 
www.youtube.com/trumageraetetechnik

Twitter
Truma News in realtime 
www.twitter.com/truma_de
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Wij staan altijd en overal 
voor u klaar
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www.truma.nl/dealer-locator

Exclusieve producten, exclusieve 
service

Truma Partners bieden u een ruimer service-aanbod dan 
andere speciaalzaken op het gebied van kamperen.

Truma Partners ...
• …  geven u op airconditioninginstallaties en manoeuvreer- 

systemen een onderdelengarantie van vijf jaar – u bent 
daarmee drie jaar langer gedekt dan gebruikelijk. 

• …  bieden u de totale Truma productrange aan.  
Daartoe behoren exclusieve accessoires zoals de 
Truma iNet Box en de meervoudig onderscheiden 
Truma Mover® XT.

• …  worden regelmatig geschoold en zijn altijd op de 
hoogte van de allernieuwste techniek. Ze leggen u 
duidelijk uit hoe de producten van Truma werken en 
lichten de technische details toe.

• …  zijn veelal ook tegelijkertijd Service Partner. Ze staan in 
nauw contact met Truma en zijn uw betrouwbare 
contactpersoon als u een keer een reserveonderdeel 
nodig hebt.

Truma Service

Wij brengen producten op de markt, waarvan wij absoluut 
overtuigd zijn. Ze zijn doordacht tot in de kleinste details en 
worden uiterst zorgvuldig in onze locatie in Putzbrunn bij 
München gefabriceerd. De kwaliteit wordt voortdurend 
gecontroleerd.

Voor het geval dat u toch een keer hulp nodig hebt, staan 
wij graag voor u klaar. Overal bij u in de buurt: in onze 
Truma servicewerkplaats in Putzbrunn, met circa 500 
Service Partners in heel Europa en wereldwijd in de 
belangrijkste campingregio's. Met de juiste gereed- 
schappen, originele reserveonderdelen en alle ervaring  
die we in meer dan 65 jaar hebben vergaard. Zodat  
u snel weer de weg op kunt.

Eerste hulp krijgt u op onze website www.truma.com,  
op de Truma Serviceblog https://serviceblog.truma.com  
of op uw Truma App.  
 
Mocht u het daar niet kunnen vinden, dan bereikt u de 
Truma Service persoonlijk per e-mail via  
service@truma.com of per telefoon: +49 (0)89 4617-2020.

Onze servicemedewerkers …
• …  coördineren lokale Service Partners of de Truma 

Servicewerkplaats voor u.
• … ondersteunen u met vreemde talen.
• … helpen u om fouten te diagnosticeren en te verhelpen.
• … adviseren over de inbouw van Truma producten.
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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.

www.truma.com

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn 
Duitsland


