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Truma har i 70 år været den førende tilbehørsspecialist på campingområdet. Vi ved lige præcis, hvad der skal 
til for at sikre et ideelt og behageligt indeklima. Og hvad der gør en afslappende campingferie til den bedste 
tid på året:

• en behagelig kabinetemperatur
• et godt indeklima med optimal affugtning
• et støjsvagt system med god køleeffekt

I denne vejledning kan du læse om, hvad der er vigtigt i forbindelse med klimakomfort, og hvordan du finder 
den ideelle løsning til dit køretøj.

Udnyt vores enestående ekspertise 
inden for klimatisering af fritidskøretøjer
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i Eksperttip
For at undgå for stærk opvarmning inde i 
 fritidskøretøjet bør du:
• så vidt muligt vælge en plads i skyggen
• holde vinduer og døre lukkede om dagen
• trække gardinerne for

Alt, hvad du behøver at vide 
om klimaanlæg

Et klimaanlæg skal først og fremmest passe til 
 størrelsen på det rum, der skal køles. 

Store fritidskøretøjer kræver et højtydende 
 klimaanlæg eller flere samordnede anlæg.

Hvor effektivt skal dit klimaanlæg være?

Aventa compact plusAventa compact

til afkøling af opholdsrum ved en køretøjslængde på ca.

Truma Aventa tagklimasystem

Truma Saphir magasinsystem

Aventa comfort*

 * Truma Aventa comfort og Truma Saphir comfort RC: høj køleeffekt og effektiv opvarmning

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

Saphir comfort RC*Saphir compact

Det kan ikke forventes, at et klimaanlæg til fritidskø-
retøjer har samme køleeffekt som et "normalt" klima-
anlæg, der drives af køretøjets motor. For eksempel 
er det heller ikke hverken realistisk eller fornuftigt at 
ville sænke temperaturen i kabinen til 18 °C, når man 
holder i solen, og termometeret viser langt over 30 °C 
udenfor. 

Ikke desto mindre gør et klimasystem til fritidskøretø-
jer indeklimaet meget mere behageligt, idet
• opvarmningen af kabinen minimeres
• den samtidige affugtning forbedrer indeklimaet 
• en behagelig temperatur og en støjsvag drift sikrer 

en god nattesøvn.

Hvilken køleeffekt kan du forvente?

Din forhandler står altid klar med kompetent 
 rådgivning og hjælper dig med at finde det Truma 
klimasystem, der passer bedst til dine ønsker og 
behov. 
 
Find din nærmeste Truma Partner på 
www.truma.dk/forhandlersøgning
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Kompressorkøleanlæg fungerer på samme måde et 
køleskab: Kølemidlet cirkulerer i et lukket kredsløb. 
Det gasformede kølemiddel fortættes i en varmeveks-
ler ved hjælp af trykket i kompressoren. Fordamperen 
trækker varmen og fugten ud af luften fra kabinen og 
leder dampen ud i det fri. En ventilator fordeler den 
afkølede og affugtede luft via luftfordeleren inde i 
 køretøjet. Alle Truma klimaanlæg fungerer efter dette 
meget effektive kompressionsprincip.

Vandkøleanlæg bruger kun vand som kølemiddel. 
Luften, der suges ind udefra, føres hen over en fugtig 
flade, hvorved den konstante vandfordampning 
 nedkøler luften. Vandkøleanlæg har ingen affugtende 
virkning og sænker således ikke luftfugtigheden. 
 Derfor er denne slags apparater er primært egnede til 
tørre omgivelser og moderate temperaturer.

Sammenligning af kompressor- og vandkøleanlæg

Vi har lavet en video, der viser, 
 hvordan et kompressordrevet 
 tagklimaanlæg fungerer: 

www.truma.dk/aventa-compact

i Eksperttip
Kompressorkøleanlæg er mere effektive end 
vandkøleanlæg, da de både sænker temperatu-
ren og reducerer luftfugtigheden i køretøjet.
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Aspekter ud over selve 
kølingen
Hvordan påvirker temperaturen og luftfugtigheden vores 
velbefindende?

Komfortområdet
Diagrammet viser, i hvilket område indeklimaet føles 
som behageligt, ud fra et eksempel med en tempera-
tur på 27 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %. 
Komfortområdet kan opnås med et kompressorkøle-
anlæg (mørkeblå pil), men ikke med et vandbåret 
 system (lyseblå pil).

Et behageligt indeklima afhænger af samspillet 
 mellem temperaturen og den relative luftfugtighed:   
Jo højere lufttemperaturen i rummet er, desto lavere 
bør luftfugtigheden være. Når luften er tør, kan 
 kroppen nemlig bedre afgive den overskydende 
 varme i form af fugt, så man føler sig bedre tilpas. 
Derfor bør et klimaanlæg også sænke luftfugtighe-
den. En temperatur på mellem 18 og 24 °C i kabinen 
og en luftfugtighed på mellem 40 og 70 % giver  
en optimal fornemmelse af velvære. Af hensyn til 
 helbredet bør temperaturen inde i køretøjet dog 
 generelt ikke være mere end 8 °C lavere end 
 udendørstemperaturen.
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Klimaanlæg adskiller sig ikke kun ved deres tekniske egenskaber, men også ved monteringsstedet.  Det frem-
går også af navnet. 

Montering på taget eller i et 
magasin?

Truma Aventa tagklimaanlæg udmærker sig ved at 
være utroligt støjsvage, lette og højtydende. De fås i 
forskellige størrelser og ydelsesklasser og er velegne-
de til alle typer fritidskøretøjer. De pladsbesparende 
Truma tagklimaanlæg kan hurtigt monteres på taget 
af campingvognen eller autocamperen. De primære 
fordele er: 

• Tagklimaanlæg kan nemt eftermonteres.
• De optager ikke magasinplads.
• De køler direkte via luftfordeleren.
• Luftudtagene kan indstilles efter ønske og behov.

Aventa compact 
 

 

Det lette Truma Aventa compact er især velegnet til 
kassevogne på grund af den kompakte udformning. 
Det lille og kompakte anlæg passer på alle normale 
køretøjstage, og der er endda stadig plads til solcelle-
panel, parabolantenne eller en tagboks.

Aventa compact plus
 

 
Det universelle Truma Aventa compact plus har  de 
samme kompakte mål som Aventa compact og 
passer også på alle normale køretøjstage. Anlægget 
udmærker sig ved en større køleeffekt, så den 
ønskede temperatur i køretøjet opnås endnu 
hurtigere. På trods af den høje køleeffekt er 
klimaanlægget kendetegnet ved en lav vægt og en 
meget støjsvag drift.

Aventa comfort

 

Det højtydende Truma Aventa comfort er velegnet til 
køretøjer med en længde på op til ca. 7,5 meter. An-
lægget køler endnu hurtigere luften i kabinen ned til 
en behagelig temperatur. I overgangsperioderne kan 
klimaanlægget også bruges som supplerende varme-
anlæg i campingvognen takket være den indbyggede 
varmepumpe.

De fire luftudtag på Truma tagklimasystemernes to 
luftfordelere kan til enhver tid indstilles individuelt. 
Luftstrømmen fordeles jævnt og uden træk i kabinen. 
Luftfordelerne er udformet så fladt, at loftshøjden i 
kabinen næsten ikke forringes.

Tagklimaanlæg
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Saphir compact

 
Saphir compact er utroligt let og støjsvagt og har 
samtidig et lavt strømforbrug. Det er især velegnet til 
små og mellemstore campingvogne.

Saphir comfort RC

 
Saphir comfort RC er det kraftigste og mest effektive 
Truma magasinklimaanlæg. Det har også en varme-
pumpefunktion, så det kan bruges som varmeanlæg i 
overgangsperioderne. 

De pladsbesparende Saphir magasinklimaanlæg 
monteres næsten usynligt i et af køretøjets magasi-
ner. De giver mange gode muligheder for at fordele 
den kølige luft målrettet inde i køretøjet via et eller 
flere rør, der for eksempel også kan føres hen til et 
andet rum, der er adskilt med en dør. Truma tilbyder 
et passende magasinklimaanlæg til køretøjer i alle 
størrelser. De primære fordele er: 

• særdeles fleksibel luftfordeling
• meget støjsvag køling
• lav vægt og dermed positiv indflydelse på køretø-

jets køreegenskaber på grund af det lave tyngde-
punkt

• bevaring af tagvinduet

Anlæggets fleksible koldluftsrør sikrer, at luften 
 fordeles jævnt og uden træk i de ønskede områder.

Magasinklimaanlæg
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Intelligent anlægsstyring,
maksimal komfort
Med Truma iNet system har du også styr på tingene i 
sommervarmen
Det kan ikke være nemmere: Du tænder bare for 
 klimaanlægget i dit fritidskøretøj via din smartphone, 
mens du stadig slapper af i liggestolen på stranden. 
Det er en af fordelene ved det smarte iNet System fra 
Truma. Appen gør det ikke kun utroligt nemt at styre 
klima- og varmeanlægget; den giver dig også et præ-
cist overblik over gasbeholdningen – til enhver tid, 
uanset hvor du er.

Truma iNet System består af:
• Truma iNet Box, som er den centrale del af 

 systemet.
• iNet-kompatible apparater såsom Truma klimaan-

læg, forskellige varmeanlæg og Truma LevelControl.
• Den gratis Truma App på din smartphone eller 

 tablet. 

Sådan fungerer det smarte Truma iNet 
System
Truma iNet Box forbinder som den centrale styreen-
hed dit klimaanlæg, dit varmeanlæg og Truma Level-

Control med din smartphone eller tablet. Systemet 
betjenes via Bluetooth, når du er i nærheden af 
 udstyret, og via SMS, når du er længere væk. Du kan 
styre dit klima- og varmesystem via den praktisk 
 Truma App og samtidig nemt se, hvor meget gas du 
har tilbage. Det kræver en Truma LevelControl, som 
ganske enkelt kobles til dit iNet System. Den måler 
niveauet i din gasflaske ved hjælp af ultralyd og viser, 
hvor længe gassen rækker.

Truma App
Appen indeholder mange praktiske funktioner og 
 nyttige camping-tools. Hent den gratis Truma App til 
din smartphone eller tablet nu:

Gasforsyning
• Truma LevelControl

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

Klimasystemer
• Truma Aventa
• Truma Saphir

www.truma.dk/inet
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Vi har gennemført en lang række målinger med 
 henblik på en objektiv sammenligning af de førende 
klimaanlæg. Til dette formål blev anlæggene hver 
især monteret korrekt i en campingvogn på 6 m og 
testet i Trumas klimakammer under de samme 
 miljøforhold iht. EN 14511. 

Under nedkølingstestene blev temperaturen i kabinen 
målt hvert 20. sekund ved forskellige målepunkter i 
kabinen. Klimakammertesten varede to uger, og der 
blev i alt registreret ca. 150.000 værdier, som vi har 
analyseret til brug for denne vejledning.

De testede klimaanlæg og resultaterne af sammenlig-
ningen fremgår af de følgende sider. Det giver dig et 
solidt og objektivt grundlag for din beslutning.

Gennemtestet under ekstreme forhold

Objektive tests i vores 
klimakammer

Eventuelle afvigelser er mulige ved lignende tests.  
Der gives ingen garanti for oplysningerne. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Unikke fordele ved Truma
• Styring via iNet System og Truma App
• 5 års delegaranti på alle Truma klimaanlæg hos din autoriserede Truma Partner
• Omfattende og pålidelig service takket være vores europæiske netværk af lokale 

 forhandlere, der lagerfører reservedele
• Ved garanti modtager du hurtigt et nyt apparat
• TÜV-certifikat for elektrisk sikkerhed

Truma Aventa tagklimasystemer 
– produktegenskaber
Truma Aventa compact | 1700 watt køleeffekt

Vores letteste tagklimaanlæg
• Kun 27,5 kg samlet vægt
• Passer på alle normale køretøjstage
• Også egnet til campingpladser  

med dårlig afskærmning

Takket være de pladsbesparende udvendige mål er 
 Truma Aventa compact særdeles velegnet til kassevog-
ne. Samtidig er anlægget det letteste og mest støjsvage 
tagklimaanlæg på markedet i denne effektklasse. 

Tekniske data
• Køleeffekt: 1700 W
• Strømforbrug (230 V): 2,8 A
• Mål udvendig enhed: 785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
• Vægt: 27,5 kg

Kompakt konstruktion 

Lav vægt 

Støjsvag drift

Optimal luftfordeling 

Maksimal tæthed

Lavt strømforbrug
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Truma Aventa compact, 
1700 watt

Konkurrent A, 
1600 watt

Konkurrent B, 
1700 watt
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Afkøling fra 35 °C til 25 °C 
I en testsammenligning med to andre klimaanlæg fra 
forskellige producenter (med en nominel køleeffekt 
på hhv. 1600 og 1700 watt) viste Truma Aventa 
 compact, hvad det kan: køling fra 35 °C til 25 °C på 
bare 2:41 timer. En af konkurrenterne brugte  28 mi-
nutter længere. Den anden konkurrent, som også 
havde en nominel køleeffekt på 1700 watt, nåede slet 
ikke ned på de 25 °C i løbet af den 4-timers test.

Temperatur midt i kabinen | udetemperatur 35 °C

Resultaterne fra de objektive tests i vores klimakammer

Maksimal afkøling inden for 4 timer
Truma Aventa compact køler hele opholdsrummet 
ned fra 35 °C til 23 °C på 4 timer. Et andet klimaan-
læg i samme klasse når for eksempel kun ned på 
26 °C.
 
Hvor mange grader mere end konkurrenterne køler 
Aventa compact?

Opnåede tider ved test af nedkøling til 25 °C:
 
Truma Aventa compact  2:41 h 
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Konkurrent A  3:09 h 
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Konkurrent B over 4:00 h 
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Det gennemsnitlige strømforbrug på 2,8 A i løbet af 
de 4 timer er et bevis på maksimal effektivitet i denne 
sammenligning.

Tagklimasystemets samlede vægt
Truma Aventa compact er betydeligt lettere end 
 konkurrenterne. Med kun 27,5 kg har det den laveste 
vægt af de testede tagklimaanlæg.

Konkret vægtbesparelse i kg i forhold til konkurren-
terne:
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Unikke fordele ved Truma
• Styring via iNet System og Truma App
• 5 års delegaranti på alle Truma klimaanlæg hos din autoriserede Truma Partner
• Omfattende og pålidelig service takket være vores europæiske netværk af lokale 

 forhandlere, der lagerfører reservedele
• Ved garanti modtager du hurtigt et nyt apparat
• TÜV-certifikat for elektrisk sikkerhed

Truma Aventa compact plus | 2200 watt køleeffekt

Vores bedste tagklimaanlæg
• Kompakt køleeffekt på 2200 W, selv når pladsen på 

taget er trang
• Kompressorstøj reduceret til et minimum
• Lav samlet vægt på 29,5 kg

Tagklimaanlægget Truma Aventa compact plus giver 
maksimal effekt og kræver minimal plads. De mange 
fordele gør dette klimaanlæg til det mest alsidige i 
Aventa-familien. 

Tekniske data
• Køleeffekt: 2200 W
• Strømforbrug (230 V): 4,4 A
• Mål udvendig enhed: 785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
• Vægt: 29,5 kg

Kompakt konstruktion

Maksimal ydelse

Lav vægt 

Støjsvag drift

Optimal luftfordeling 

Maksimal tæthed
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i Eksperttip
Hvordan kan det være, at Truma Aventa compact plus køler det samme rum hurtigere ned end to 
 konkurrenter, hvis køleeffekt er 200 watt højere? Den nominelle køleeffekt er en beregnet værdi, dvs.   
en teoretisk størrelse. Hvilken faktisk køleeffekt et klimaanlæg har, kan bedst konstateres gennem en 
praktisk test som den, vi har gennemført i vores klimakammer.
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Truma Aventa 
compact plus, 

2200 watt

Konkurrent D, 
2400 watt

Konkurrent C, 
2400 watt 

Konkurrent E, 
2200 watt
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Afkøling fra 35 °C til 25 °C
Dermed indtager det nye Aventa compact plus en 
helt særlig position i denne klasse. Selv om to af 
 konkurrenterne stillede op med en ca. 200 watt 
 højere nominel køleeffekt, nåede Truma-anlægget 
25 °C-mærket mere end en halv time før alle de andre 
apparater: Det kølede testkøretøjet hele 10 grader 
ned på bare 1 time og 17 minutter. Samtidig sørgede 
affugtningen for et behageligt indeklima, hvilket giver 
ideelle betingelser for en perfekt ferie.

Temperatur midt i kabinen | udetemperatur 35 °C

Maksimal afkøling inden for 4 timer
Vores testsammenligning med tre andre klimaanlæg 
fra forskellige producenter (med en nominel køleef-
fekt på 2200 til 2400 watt) dokumenterer sort  
p å hvidt: Truma Aventa compact plus køler hele  
opholdsrummet ned fra 35 °C til under 20 °C på  
4 timer. 
 
Hvor mange grader mere end konkurrenterne køler 
Aventa compact plus?

Resultaterne fra de objektive tests i vores klimakammer

Opnåede tider ved test af nedkøling til 25 °C: 

Truma Aventa compact plus 01:17 h 
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Konkurrent C 01:49 h 
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Konkurrent D  01:50 h 
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Konkurrent E 01:57 h  
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Tagklimasystemets samlede vægt
Truma Aventa compact plus er med en vægt på   
29,5 kg det letteste anlæg i denne sammenligning. 

Vægtbesparelse i kg i forhold til konkurrenterne:
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Truma Aventa comfort | 2400 watt køleeffekt

Vores hurtigste tagklimaanlæg
• Behagelig afkøling på ingen tid
• Mulighed for varmefunktion
• Stemningslys

Truma Aventa comfort kan mere end bare effektiv køling:   
I overgangsperioderne kan tagklimaanlægget også bruges 
som varmeanlæg på grund af den indbyggede varmepum-
pe. Det gør klimaanlægget velegnet til større fritidskøretøjer 
og store autocampere.

Tekniske data
• Køleeffekt: 2400 W
• Varmeeffekt: 1700 W
• Strømforbrug (230 V): 4,2 A
• Mål udvendig enhed: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
• Vægt: 33,0 kg

Maksimal ydelse

Optimal luftfordeling 

Lav vægt 

Støjsvag drift

Supplerende varmefunktion

Hyggeligt stemningslys

Unikke fordele ved Truma
• Styring via iNet System og Truma App
• 5 års delegaranti på alle Truma klimaanlæg hos din autoriserede Truma Partner
• Omfattende og pålidelig service takket være vores europæiske netværk af lokale 

 forhandlere, der lagerfører reservedele
• Ved garanti modtager du hurtigt et nyt apparat
• TÜV-certifikat for elektrisk sikkerhed
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Truma Aventa comfort, 
2400 watt

Konkurrent G,  
2400 watt

Konkurrent F,  
2500 watt

6

5

4

3

2

1

0

7

04:0003:0002:0001:0000:00

10

15

20

25

30

35

40

04:0003:0002:0001:0000:00

10

15

20

25

30

35

40

04:0003:0002:0001:0000:00

10

15

20

25

30

35

40

i

Resultaterne fra de objektive tests i vores klimakammer

Afkøling fra 35 °C til 25 °C
Aventa comfort var hurtigere til at køle luften i kabi-
nen 10 °C ned end den konkurrent, der havde en hø-
jere nominel køleeffekt. Således nåede anlægget en 
rumtemperatur på 25 °C på imponerende kort tid, 
dvs. på lidt over en time. Den tredje konkurrent med 
den samme nominelle køleeffekt brugte betydeligt 
længere.

Temperatur midt i kabinen | udetemperatur 35 °C

Maksimal afkøling inden for 4 timer 
I en testsammenligning med to andre klimaanlæg fra 
forskellige producenter (med en nominel køleeffekt 
på hhv. 2400 og 2500 watt) viste Truma Aventa 
 comfort sin sande styrke: Det kølede hele opholds-
rummet længere ned end alle de andre klimaanlæg 
på 4 timer, nemlig fra 35 °C til 19 °C.
 
Hvor mange grader mere end konkurrenterne køler 
Aventa comfort?

Tagklimasystemets samlede vægt 
Truma Aventa comfort er langt det letteste af de tre 
testede klimaanlæg.
 
Vægtbesparelse i kg i forhold til konkurrenterne:

Opnåede tider ved test af nedkøling til 25 °C: 

Truma Aventa comfort  01:06 h 
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Konkurrent F  01:11 h 
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Konkurrent G 01:56 h 
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 Eksperttip
Hvordan kan det være, at Truma comfort køler det samme rum hurtigere ned end en konkurrent, hvis 
køleeffekt er 100 watt højere? Den nominelle køleeffekt er en beregnet værdi, dvs. en teoretisk størrel-
se. Hvilken faktisk køleeffekt et klimaanlæg har, kan bedst konstateres gennem en praktisk test som 
den, vi har gennemført i vores klimakammer.

Truma Aventa comfort, 
2400 watt

Konkurrent F,  
2500 watt

Konkurrent G,  
2400 watt



18

Den patenterede Truma Aventa 
luftfordeler
Nøglen til en behagelig klimatisering af dit fritidskøretøj

Truma klimaanlæggene sørger for et behageligt   
køligt indeklima samt ren og tør luft. Den rigtige 
 luft fordeling er en vigtig forudsætning for en effektiv 
og fleksibel klimatisering af dit fritidskøretøj. Den 
 patenterede Truma Aventa luftfordeler gør det muligt 
at styre indeklimaet individuelt, målrettet og uden 
træk – også den mindre udgave luftfordeler small. 
Det giver øget velvære.

Aventa luftfordeler
• Konstrueret på baggrund af omfattende simulerin-

ger inden for strømningsmekanik (CFX) for at opnå 
maksimal luftstrøm.

• Luftfordeleren har den længste rækkevidde i denne 
klasse.

• Ergonomisk design med mange individuelle 
 indstillingsmuligheder.

• Til klimaanlæggene Aventa compact og compact 
plus fås en mindre udgave, luftfordeler small. 

front / hæk

loft / 
gulv

IR-modtager /  
funktionsvisning

loft / 
gulv

h
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k
h

æ
k

fr
o
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t
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o
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t

højre / venstre

højre / venstre

højre / venstre

højre / venstre
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5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Truma Saphir magasinsystemer 
– produktegenskaber

Truma Saphir compact | 1800 watt køleeffekt

Magasinsystem til mindre køretøjer
Lav vægt, lavt strømforbrug: Saphir compact er   
ideelt egnet til små og mellemstore køretøjer med   
en længde på op til 5,5 meter. 

• Energibesparende: Det meget lave strømforbrug 
gør anlægget velegnet til stort set alle europæiske 
campingpladser.

• Praktisk: Køletiden kan programmeres op til   
15 timer forud ved hjælp af timerfunktionen.

• Komfortabelt: betjening med Truma CP plus.
• Netværksforbundet: let at integrere i Truma iNet 

System.
Tekniske data
• Køleeffekt: 1800 W
• Strømforbrug (230 V): 2,8 A
• Mål: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vægt: 20 kg

Saphir klimaanlæggene monteres i et magasin på gulvet i fritidskøretøjet. Det har den fordel, at køretøjets 
tyngdepunkt flyttes nedad, og samtidig virker denne installationsmåde støjdæmpende både indadtil og 
 udadtil. Derudover kan støjen fra luftstrømmen inde i kabinen reduceres med ca. 50 % ved montering af en 
lyddæmper på hvert koldluftsrør.

Støjsvag drift

Lav vægt 

Lavt strømforbrug

Unikke fordele ved Truma
• Styring via iNet System og Truma App
• 5 års delegaranti på alle Truma klimaanlæg hos din autoriserede Tru-

ma Partner
• Omfattende og pålidelig service takket være vores europæiske net-

værk af lokale forhandlere, der lagerfører reservedele
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Truma Saphir comfort RC | 2400 watt køleeffekt

Tekniske data
• Køleeffekt: 1800 W
• Strømforbrug (230 V): 2,8 A
• Mål: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vægt: 20 kg

Køling og opvarmning i ét anlæg 
Saphir comfort RC med en køleeffekt på 2400 watt  er 
velegnet til køretøjer med en længde på op til 6,5 me-
ter. Anlægget kan også bruges som varmeanlæg med 
varmepumpe, idet kølekredsløbet er reversibelt. Med 
en varmeeffekt på 1700 watt giver systemet således 
en behagelig varme, især i overgangsperioderne.

• Effektivt: Køler utroligt effektivt.
• Energibesparende: Forbruger kun lidt strøm.
• Praktisk: individuel indstilling af den ønskede 

 temperatur ved hjælp af varme-/køleautomatik.
• Komfortabelt: betjening med Truma CP plus.
• Netværksforbundet: let at integrere i Truma iNet 

System.

Tekniske data
• Køleeffekt: 2400 W
• Varmeeffekt: 1700 W
• Strømforbrug køledrift (230 V): 4,2 A
• Strømforbrug varmedrift (230 V): 3,7 A
• Mål: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vægt: 23,5 kg

Maksimal ydelse

Støjsvag drift

Lav vægt 

Supplerende varmefunktion

 Eksperttip
Når luften strømmer gennem koldluftsrørene til 
luftudtagene, går en lille del af den effektive 
 køleeffekt tabt. Som alternativ til tagklimaanlæg-
get Aventa compact plus (2200 watt) anbefaler   
vi derfor et Saphir comfort RC magasinsystem 
med en køleeffekt på 2400 watt.
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Truma Aventa comfort
Påkrævet plads på taget:
Truma Aventa compact/compact plus

Truma luftfordeler
Påkrævet plads til luftfordelerne:
Truma luftfordeler small

i mm

i mm

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Køleeffekt: 1700 W 2200 W 2400 W

Varmeeffekt: 1700 W

Strømforbrug  
køledrift (230 V):

2,8 A 4,4 A 4,2 A

Mål  
udvendig enhed:

785 x 560 x 265 mm  
(L x B x H)

785 x 560 x 265 mm  
(L x B x H)

1008 x 660 x 248 mm  
(L x B x H)

Mål  
luftfordeler:

556 x 496 x 46 mm  
(L x B x H)

556 x 496 x 46 mm  
(L x B x H)

670 x 523 x 46 mm  
(L x B x H)

Mål tagudsnit: 
380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x B)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x B)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x B)

Vægt: 27,5 kg 29,5 kg 33 kg

Oversigt over alle Truma 
klimaanlæg
Tekniske data for Aventa klimasystemer
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Truma Saphir  
compact 

Truma Saphir  
comfort RC

Køleeffekt: 1800 W 2400 W

Varmeeffekt: 1700 W

Strømforbrug  
køledrift (230 V):

2,8 A 4,2 A

Strømforbrug  
varmedrift (230 V):

3,7 A

Mål  
udvendig enhed:

560 x 400 x 290 mm  
(L x B x H)

628 x 400 x 290 mm  
(L x B x H)

Vægt: 20 kg 23,5 kg

Tekniske data for Saphir klimasystemer

Find det ideelle Truma klimaanlæg til dine behov
 
Brug dette beslutningsværktøj som hjælp til at vælge det rigtige Truma klimaanlæg til lige netop dine behov.

Tagklimaanlæg Magasinsystemer

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Truma Saphir 
compact

Truma Saphir 
comfort RC

Behov for afkøling af et 
stort rum

l l l

Ikke meget plads til installa-
tion

l l l

Så lavt strømforbrug 
som muligt

l l

Mulighed for varmefunktion l l

LED stemningslys l

Det er endnu nemmere at få hjælp på vores website www.truma.dk/aventa.
Besøg hjemmesiden, og gør brug af vores digitale beslutningsværktøj! 
 
Hvis du ønsker personlig rådgivning, finder du den nærmeste Truma Partner på  
www.truma.dk/forhandlersøgning.



Trykt på FSC®-certificeret Profibulk 1.1 papir. Alle råmaterialer stammer
fra bæredygtige kilder i henhold til EMAS-registrering og
forarbejdes på ressourcebesparende vis. Af hensyn til miljøet. Og af hensyn til dig.

Din Truma Partner  
hjælper gerne med råd og vejledning.
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Tyskland

www.truma.com


