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Truma is al 70 jaar de toonaangevende accessoiresspecialist op het gebied van kampeervakanties met de 
 caravan of camper. Wij weten daarom precies hoe het perfecte comfortklimaat moet worden gegarandeerd. 
En wat kampeerders in de mooiste dagen van het jaar voor de perfecte ontspanning in hun voertuig wensen:

• aangename temperaturen
• effectieve ontvochtiging van de binnenlucht
• weldadig stille koeling

In deze gids laten wij u op aanschouwelijke wijze zien waar het op aan komt als het gaat om thermisch 
 comfort en hoe u een optimale oplossing voor uw caravan of camper vindt.

Profiteer van onze unieke expertise op het gebied van 
klimaatregeling in kampeervoertuigen
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i Expert-tip
Om de opwarming van de caravan of camper 
binnen de perken te houden, dient u:
• liefst een staanplaats in de schaduw te zoeken
• overdag ramen en deuren gesloten te houden
• de rollo's naar beneden te laten

Alle wetenswaardigheden 
rondom klimaatcomfort

De keuze van het passende airconditioningsysteem 
hangt vooral van de grootte van de te koelen ruimte 
af. 

Grotere caravans en campers hebben een krachtiger 
airconditioningsysteem of zelfs meerdere op elkaar 
afgestemde apparaten nodig.

Hoeveel vermogen moet uw airconditioningsysteem 
hebben?

Aventa compact plusAventa compact

te koelen woonruimte bij een voertuiglengte van ca.

Dakairconditioningsysteem Truma Aventa

Inbouwsysteem Truma Saphir

Aventa comfort*

 * Truma Aventa comfort en Truma Saphir comfort RC: krachtig koelen en efficiënt verwarmen

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

Saphir comfort RC*Saphir compact

Van een airconditioningsysteem voor kampeervoer-
tuigen mag niet dezelfde koelcapaciteit worden ver-
wacht als van een „klassieke“ autoairco die via de 
motor wordt aangedreven. Zo is bijvoorbeeld een da-
ling van de binnenruimtetemperatuur tot een koele 
18 °C bij een staanplaats in de zon en heersende bui-
tentemperaturen van ver boven de 30 °C niet realis-
tisch en ook niet verstandig. 

Een airconditioningsysteem voor kampeervoertuigen 
zorgt echter voor een zeer veel comfortabeler verblijf, 
waarbij het
• de opwarming van de binnenruimte minimali-

seert
• het totale binnenklimaat door ontvochtiging 

 verbetert 
• door aangename temperaturen en een stille 

 werking een zorgeloze nachtrust mogelijk maakt.

Welke koelcapaciteit kunt u verwachten?

Uw dealer is uw competente partner bij het 
 advies voor het Truma airconditioningsysteem   
dat het beste bij u en bij uw eisen past.
De Truma Partners vindt u op 
 
www.truma.nl/dealer-locator
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Compressorairco's werken als een koelkast: Een 
koelmiddel circuleert in een gesloten kringloopsys-
teem. Onder de druk van een compressor wordt het 
gasvormige koelmiddel in  een warmtewisselaar 
vloeibaar gemaakt. De verdamper onttrekt aan de 
aangezogen binnenlucht warmte en vocht die naar 
buiten worden afgevoerd. Een ventilator verdeelt de 
gekoelde en ontvochtigde lucht via de luchtverdeler 
door de binnenruimte. Alle Truma airconditioning-
systemen werken volgens dit uiterst effectieve 
 compressieprincipe.

Verdampingsairco's gebruiken als koelmiddel enkel 
water. De van buiten aangezogen lucht  strijkt daarbij 
over een voortdurend vochtig gehouden oppervlak, 
waarop het water verdampt en zo aan de lucht de 
warmte onttrekt. Verdampingsairco's kunnen geen 
vocht aan de binnenlucht onttrekken. Dergelijke 
 apparaten zijn daarom vooral geschikt voor droge 
streken en redelijk gematigde temperaturen.

Vergelijking compressor- en verdampingsairco's

Bekijk de werkwijze van een met een 
compressor werkende dakairco in de 
video: 

www.truma.nl/aventa-compact

i Expert-tip
Compressorairco's zijn het meest effectief, om-
dat ze in tegenstelling tot verdampingssystemen 
niet alleen de temperatuur doen dalen, maar ook 
de luchtvochtigheid in het voertuig verminderen.
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Meer dan puur koeling

Welke invloed hebben temperatuur en vochtigheid op 
ons welbevinden?

Het behaaglijkheidsveld
De grafiek laat aan de hand van het voorbeeld van 
een temperatuur van 27 °C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 65% zien binnen welk bereik het 
 binnenklimaat als aangenaam wordt ervaren. Het 
 behaaglijkheidsveld kan met een compressorairco 
(donkerblauwe pijl) worden bereikt, met een verdam-
pingsairco (lichtblauwe pijl) niet.

Een aangenaam binnenklimaat wordt in samenspel 
van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
 bepaald: hoe hoger de binnentemperatuur is, des   
te lager dient de luchtvochtigheid te zijn. Want bij 
droge lucht kan ons lichaam de overtollige warmte 
beter via vocht aan de omgevingslucht afgeven,   
we voelen ons prettiger. Een airconditioningsysteem 
moet dus ook de luchtvochtigheid verlagen. Voor  een 
optimaal  welbevinden worden in de caravan of cam-
per temperaturen van 18 – 24 °C en een luchtvochtig-
heid van 40 – 70% aanbevolen. De binnentempera-
tuur dient daarbij – om gezondheidsredenen – niet 
meer dan  8 °C onder de omgevingstemperatuur te 
liggen.
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Airconditioningsystemen kunnen niet alleen aan de hand van de techniek worden onderscheiden, maar ook 
naar de plaats van inbouw.  Deze blijkt al uit de naam. 

Op het dak of inbouw?

Truma Aventa dakairco's onderscheiden zich doordat 
ze bijzonder stil, licht en krachtig zijn. Ze zijn verkrijg-
baar in verschillende afmetingen en vermogensklas-
sen en geschikt voor alle typen kampeervoertuigen.
De Truma dakairconditioningsystemen kunnen snel 
en ruimtebesparend op het dak van uw caravan of 
camper worden gemonteerd en bieden daarbij de 
volgende voordelen: 

• Kunnen goed achteraf worden ingebouwd.
• Nemen geen bergruimte weg.
• Koelen direct via de binnenluchtverdeler.
• Luchtuitlaten kunnen individueel worden ingesteld.

Aventa compact 
 

 

De lichte Truma Aventa compact is dankzij zijn 
 compacte constructie bijzonder goed geschikt voor 
camperbusjes. Hij is zo klein dat hij op het dak van 
alle gangbare voertuigen past en er ook nog voldoen-
de ruimte voor een zonnepaneel, satellietschotel of 
een dakkoffer over blijft.

Aventa compact plus
 

 
De universele Truma Aventa compact plus heeft 
dezelfde compacte maten als de Aventa compact   
en past zo eveneens op alle gangbare kampeer-
voertuigen. Hij onderscheidt zich door een grotere 
koelcapaciteit, die ervoor zorgt dat de gewenste 
voertuigtemperatuur nog sneller wordt bereikt.  
De airco heeft ondanks zijn hoge koelcapaciteit   
een gering gewicht en werkt zeer stil.

Aventa comfort

 

De krachtige Truma Aventa comfort is geschikt voor 
voertuigen tot een lengte van ca. 7,5 meter. Hij koelt 
de binnenruimte van het voertuig bijzonder snel af 
naar een aangename temperatuur. In het voor- en 
 najaar kan de airco in de caravan of camper dankzij 
de geïntegreerde warmtepomp als extra verwarming 
worden gebruikt.

De beide binnenluchtverdelers van de Truma dakair-
conditioningsystemen kunnen bij vier luchtuitlaten in-
dividueel worden ingesteld. De luchtstroom wordt 
gelijkmatig en zonder gevoel van tocht in het voertuig 
verdeeld. Het ontwerp van de luchtverdelers is zo 
vlak dat binnenin nagenoeg de gehele stahoogte be-
houden blijft.

Dakairco's
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Saphir compact

 
De Saphir compact is bijzonder licht, stil en heeft een 
laag stroomverbruik. Hij is vooral geschikt voor kleine 
tot middelgrote caravans.

Saphir comfort RC

 
De Saphir comfort RC is de meest krachtige Truma 
inbouwairco. Daarnaast beschikt hij over een warm-
tepompmodus, zodat hij in het voor- en najaar als 
verwarming kan worden gebruikt. 

De Saphir inbouwairconditioningsystemen worden 
ruimtebesparend en quasi onzichtbaar in de berg-
ruimte van het voertuig ingebouwd. Ze onderschei-
den zich door hun diverse mogelijkheden om de 
 koele lucht via buizen gericht in de binnenruimte te 
verspreiden, bijvoorbeeld ook naar een ruimte die 
door een tussendeur gescheiden is. Truma biedt 
 passende inbouwairco's voor elke maat camper of 
caravan aan met de volgende voordelen: 

• Verdelen de lucht heel flexibel.
• Koelen bijzonder stil.
• Zijn licht en hebben – door het lage zwaartepunt – 

een positief effect op de rijeigenschappen van het 
voertuig.

• Het dakraam blijft behouden.

Met flexibele koudeluchtbuizen kan de lucht gelijk-
matig en zonder gevoel van tocht worden verdeeld 
naar plaatsen waar dat nodig is.

Inbouwairco's
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Intelligente besturing van 
apparatuur, maximaal comfort
Met het Truma iNet System blijft u ook de zomerhitte 
steeds de baas.
Comfortabeler kan haast niet: u bent nog op het 
strand en schakelt vanuit de ligstoel via uw smart-
phone de airconditioning in uw caravan of 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.

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

conditioningsystemen, verschillende verwarmingen 
en 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 besturingseen-
heid samen met het airconditioningsysteem, de ver-
warming, de Truma LevelControl én uw smartphone 

of tablet één netwerk. De bediening gebeurt van 
dichtbij via Bluetooth, van onderweg via SMS.   
Met de Truma App bestuurt u uw airconditioning-  
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 naar uw smartphone of tablet:

Gasinstallatie
• Truma LevelControl

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

Airconditioningsystemen
• Truma Aventa
• Truma Saphir

www.truma.nl/inet
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Voor een objectieve vergelijking van toonaangevende 
airconditioningapparatuur hebben we talrijke metin-
gen uitgevoerd. Daarvoor hebben we elk apparaat 
exact volgens voorschrift van de fabrikant in een 
 caravan met een lengte van 6 m gemonteerd en 
 onder identieke omgevingscondities conform   
EN 14511 in de Truma klimaatkamer laten werken. 

Tijdens de afkoelproeven is de binnentemperatuur  op 
meerdere meetpunten in de caravan met intervallen 
van 20 seconden gemeten. In de twee weken duren-
de klimaatkamer-test zijn circa 150.000 waarden 
 geregistreerd, die we voor deze gids hebben geanaly-
seerd.

Op de volgende pagina's presenteren we u de getes-
te airconditioningapparatuur en de resultaten van de 
vergelijkende tests. Daarmee krijgt u een solide en 
neutrale basis voor het maken van de juiste keuze.

Beproefd onder extreme omstandigheden

Onze neutrale tests in de 
klimaatkamer

Eventuele afwijkingen bij vergelijkbare tests zijn mogelijk.  
Alle gegevens zijn onder voorbehoud. Technische wijzigingen voorbehouden.
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5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner

De unieke Truma voordelen
• Besturing via iNet System per app
• 5 jaar onderdelengarantie op alle Truma airconditioningsystemen bij uw  

Truma Partner
• Uitgebreide en betrouwbare service dankzij een Europees netwerk met  

reserveonderdelen bij de dealer in de buurt
• In geval van garantie ontvangt u snel een vervangend apparaat
• TÜV-certificaat voor elektrische veiligheid

De Truma Aventa dakair  - 
conditioning  systemen en détail
Truma Aventa compact | 1700 Watt koelcapaciteit

Onze lichtste
• Slechts 27,5 kg totaalgewicht
• Past op alle gangbare voertuigdaken
• Werkt ook op campings met laag ampèrage

Dankzij de ruimtebesparende buitenafmetingen is  
de Truma Aventa compact bijzonder goed geschikt 
voor camperbusjes. Hij is in zijn vermogensklasse  
de lichtste én de stilste dakairco op de markt. 

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 1700 W
• Stroomopname (230 V): 2,8 A
• Afmetingen buiteneenheid: 785 x 560 x 265 mm  

(l x b x h)
• Gewicht: 27,5 kg

Compacte constructie 

Gering gewicht 

Stille werking

Optimale luchtverdeling 

Hoogste dichtheid

Laag stroomverbruik
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Truma Aventa compact, 
1700 Watt

Concurrent A, 
1600 Watt

Concurrent B, 
1700 Watt
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De Truma Aventa dakair  - 
conditioning  systemen en détail

Afkoeling van 35 °C naar 25 °C 
In de vergelijkende test met twee airco's van verschil-
lende fabrikanten (aangegeven koelcapaciteit van 
1600 en 1700 Watt) liet de Truma Aventa compact 
zien wat hij in zijn mars heeft: koeling van 35 °C naar 
25 °C in 02.41 uur. Eén concurrent had daarvoor 28 
minuten langer nodig. De tweede concurrent, bij wie 
voor de nominale koelcapaciteit eveneens 1700 Watt 
wordt aangegeven, wist de 25 °C tijdens de 4 uur du-
rende test niet eens te bereiken.

Temperatuur midden voertuig | buitentemperatuur 
35° C

De resultaten van de neutrale tests in de klimaatkamer

Maximale afkoeling binnen 4 uur
De Truma Aventa compact koelt de totale woonruim-
te in 4 uur af van 35 °C naar 23 °C. Een andere airco 
in deze klasse haalt bijvoorbeeld slechts 26 °C.
 
Hoeveel graden koelt de Aventa compact verder af 
dan zijn concurrenten?

De tijden in de afkoelproef naar 25 °C:
 
Truma Aventa compact  02.41 h 
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Concurrent A  03.09 h 
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Concurrent B  04.00 h 
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De gemiddelde stroomopname over de 4 uur  
van 2,8 A bewijst de hoogste efficiency in deze 
 vergelijking.

Totaalgewicht van het 
dakairconditioningsysteem
De Truma Aventa compact is duidelijk lichter dan zijn 
concurrenten. Met slechts 27,5 kg is hij het lichtst 
van de geteste dakairco's.

De concrete gewichtsbesparing in kg in vergelijking 
met de concurrentie:
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5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner

De unieke Truma voordelen
• Besturing via iNet System per app
• 5 jaar onderdelengarantie op alle Truma airconditioningsystemen bij uw  

Truma Partner
• Uitgebreide en betrouwbare service dankzij een Europees netwerk met 

 reserveonderdelen bij de dealer in de buurt
• In geval van garantie ontvangt u snel een vervangend apparaat
• TÜV-certificaat voor elektrische veiligheid

Truma Aventa compact plus | 2200 Watt koelcapaciteit

Onze beste
• Compacte koelpower van 2200 W ook bij weinig 

ruimte op het dak
• Geminimaliseerd geluidsniveau compressor
• Gering totaalgewicht van 29,5 kg.

De dakairco Truma Aventa compact plus onder-
scheidt zich door maximale power op een minimale 
ruimte. Met zijn vele voordelen is deze airco de meest 
universele in de Aventa-familie. 

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 2200 W
• Stroomopname (230 V): 4,4 A
• Afmetingen buiteneenheid: 785 x 560 x 265 mm  

(l x b x h)
• Gewicht: 29,5 kg

Compacte constructie

Hoogste performance

Gering gewicht 

Stille werking

Optimale luchtverdeling 

Hoogste dichtheid
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i Expert-tip
Hoe kan het dat de Truma Aventa compact plus dezelfde ruimte sneller afkoelt dan twee concurrenten, 
waarvoor een 200 Watt hogere koelcapaciteit is aangegeven? De nominale koelcapaciteit is een reken-
kundige waarde van zo men wil eerder theoretische aard. Welke reële koelcapaciteit een airco heeft, kan 
het beste worden bepaald in een praktische test zoals wij die in onze klimaatkamer hebben uitgevoerd.

Truma Aventa 
compact plus, 

2200 Watt

Concurrent D, 
2400 Watt

Concurrent C, 
2400 Watt 

Concurrent E, 
2200 Watt
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Truma Aventa 
compact plus, 

2200 Watt

Concurrent D, 
2400 Watt

Concurrent E, 
2200 Watt

Concurrent C, 
2400 Watt
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Afkoeling van 35 °C naar 25 °C
Daarmee neemt de nieuwe Aventa compact plus  
een absolute uitzonderingspositie in zijn klasse in. 
Hoewel twee concurrerende apparaten met een   
200 Watt hogere nominale koelcapaciteit aan de start 
kwamen, bereikte de Truma de 25 °C-waarde meer 
dan een half uur vóór alle anderen. In slechts één  
uur en 17 minuten werd het testvoertuig met een 
aangename 10 graden afgekoeld. De gelijktijdige 
 ontvochtiging zorgt voor een aangenaam comfort-
klimaat en een perfecte vakantie.

Temperatuur midden voertuig | buitentemperatuur 
35° C

Maximale afkoeling binnen 4 uur
De vergelijkende test met drie airco's van verschillen-
de fabrikanten (aangegeven koelcapaciteit van 2200 
tot 2400 Watt) bewijst zwart op wit: de Truma Aventa 
compact plus koelt de totale woonruimte in 4 uur af 
van 35 °C naar 20°C. 
 
Hoeveel graden koelt de Aventa compact plus verder 
af dan zijn concurrenten?

De resultaten van de neutrale tests in de klimaatkamer

 
De tijden in de afkoelproef naar 25 °C: 

Truma Aventa compact plus 01.17 h 
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Concurrent C 01.49 h 
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Concurrent D  01.50 h 
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Concurrent E  01.57 h 

04:0003:0002:0001:0000:00

10

15

20

25

30

35

40

Totaalgewicht van het 
dakairconditioningsysteem
De Truma Aventa compact plus is met 29,5 kg het 
lichtgewicht in deze vergelijking. 

Gewichtsbesparing in kg in vergelijking met de con-
currentie:
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5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner

Truma Aventa comfort | 2400 Watt koelcapaciteit

Onze snelste
• In zeer korte tijd aangename verfrissing
• Verwarmingsfunctie mogelijk
• Ambienteverlichting

De Truma Aventa comfort kan meer dan alleen krach-
tig koelen: In het voor- en najaar gebruikt u het da-
kaircosysteem dankzij de geïntegreerde warmtepomp 
ook als verwarming. Deze airco is bijzonder geschikt 
voor grote caravans en motorhomes.

Technische gegevens
• Koelcapaciteit: 2400 W
• Verwarmingscapaciteit: 1700 W
• Stroomopname (230 V): 4,2 A
• Afmetingen buiteneenheid: 1008 x 660 x 248 mm  

(l x b x h)
• Gewicht: 33,0 kg

Hoogste performance

Optimale luchtverdeling 

Gering gewicht 

Stille werking

Extra verwarmingsfunctie

Sfeervolle 
ambienteverlichting

De unieke Truma voordelen
• Besturing via iNet System per app
• 5 jaar onderdelengarantie op alle Truma airconditioningsystemen bij uw   

Truma Partner
• Uitgebreide en betrouwbare service dankzij een Europees netwerk met  

reserveonderdelen bij de dealer in de buurt
• In geval van garantie ontvangt u snel een vervangend apparaat
• TÜV-certificaat voor elektrische veiligheid
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Truma Aventa comfort, 
2400 Watt

Concurrent G, 
2400 Watt

Concurrent F, 
2500 Watt
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De resultaten van de neutrale tests in de klimaatkamer

Afkoeling van 35 °C naar 25 °C
De Aventa comfort koelde de voertuigruimte daarbij 
sneller met 10 °C af dan de concurrent, hoewel die 
meer nominale koelcapaciteit heeft. In de indrukwek-
kend korte tijd van net iets meer dan een uur was een 
binnentemperatuur van 25 °C bereikt. De derde con-
current had bij dezelfde koelcapaciteit duidelijk meer 
tijd nodig.

Temperatuur midden voertuig | buitentemperatuur 
35° C

Maximale afkoeling binnen 4 uur 
In de vergelijkende test met twee airco's van verschil-
lende fabrikanten (aangegeven koelcapaciteit van 
2400 tot 2500 Watt) bleek de ware performance van 
de Truma Aventa comfort: deze koelt van alle airco's 
binnen 4 uur de hele woonruimte het verst af van 
35 °C naar 19 °C.
 
Hoeveel graden koelt de Aventa comfort verder af 
dan zijn concurrenten?

Totaalgewicht van het 
dakairconditioningsysteem 
De Truma Aventa comfort is van de drie geteste 
 airco's verreweg de lichtste.
 
Gewichtsbesparing in kg in vergelijking met de 
 concurrentie:

 
De tijden in de afkoelproef naar 25 °C: 

Truma Aventa comfort  01.06 h 
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Concurrent F  01.11 h 
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Concurrent G 01.56 h 
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 Expert-tip
Hoe kan het dat de Truma Aventa comfort dezelfde ruimte sneller afkoelt dan een concurrent, 
 waarvoor een 100 Watt hogere koelcapaciteit is aangegeven? De nominale koelcapaciteit is een 
 rekenkundige waarde van zo men wil eerder theoretische aard. Welke reële koelcapaciteit een   
airco heeft, kan het beste worden bepaald in een praktische test zoals wij die in onze klimaatkamer 
hebben uitgevoerd.

Truma Aventa comfort, 
2400 Watt

Concurrent F, 
2500 Watt

Concurrent G,  
2400 Watt
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De gepatenteerde  
Truma Aventa luchtverdeler
De sleutel tot comfortabele klimaatregeling in uw 
kampeervoertuig

De Truma airco's produceren aangename koelte en 
schone, droge lucht. Bij het efficiënt en flexibel klima-
tiseren van uw kampeervoertuig speelt de luchtver-
deling een belangrijke rol.  
De gepatenteerde Truma Aventa luchtverdeler en de 
kleinere variant luchtverdeler small zorgen doelge-
richt en zonder gevoel van tocht voor uw persoonlijke 
comfortklimaat.

De Aventa luchtverdeler
• Geconstrueerd op basis van uitgebreide simulaties 

volgens de stromingsmechanica (CFX) voor een 
maximale luchtstroom.

• Langste stromingsbereik in zijn klasse.
• Ergonomisch design met veel instelmogelijkheden.
• Voor de airco's Aventa compact en compact plus 

met luchtverdeler small verkrijgbaar. 
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5 jaar onder-
delengarantie

op Truma aircon-
ditioningsystemen

van uw
Truma Partner

De inbouwsystemen  
Truma Saphir en détail

Truma Saphir compact | 1800 Watt koelcapaciteit

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. 

• Energiezuinig: 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.
• Gelinkt: Eenvoudig in het Truma iNet System te 

 integreren.
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

De Saphir airco's bieden door de montage in een bergruimte op de vloer van het kampeervoertuig
de voordelen van de verplaatsing van het zwaartepunt van het voertuig naar onderen en van geluiddemping 
naar binnen en naar buiten. Daarnaast kan met één geluiddemper per koudeluchtbuis het geluid van de 
 luchtstroom in de binnenruimte met ongeveer 50% worden verminderd.

Stille werking

Gering gewicht 

Laag stroomverbruik

De unieke Truma voordelen
• Besturing via iNet System per app
• 5 jaar onderdelengarantie op alle Truma airconditioningsystemen 

bij uw Truma Partner
• Uitgebreide en betrouwbare service dankzij een Europees netwerk 

met reserveonderdelen bij de dealer in de buurt
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Truma Saphir comfort RC | 2400 Watt koelcapaciteit

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

Koelen en verwarmen in één toestel 
De Saphir comfort RC met een koelcapaciteit van 
2400 Watt is geschikt voor voertuigen tot een lengte 
van 6,5 meter. Daarnaast dient het toestel als ver-
warming met warmtepomp – dankzij het omkeerbare 
koelcircuit. Bij een verwarmingscapaciteit van   
1700 W zorgt het systeem vooral in voor- en najaar 
voor aangename warmte.

• Krachtig: Koelt bijzonder krachtig.
• Energiezuinig: Verbruikt weinig stroom.
• Praktisch: Individuele comforttemperatuur dankzij 

automatische verwarmings- / koelingsregeling 
 instellen.

• Comfortabel: Met Truma CP plus te bedienen.
• Gelinkt: Eenvoudig in het Truma iNet System te 

 integreren.

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

Hoogste performance

Stille werking

Gering gewicht 

Extra verwarmingsfunctie

 Expert-tip
Bij het geleiden van de lucht door de koudelucht-
buizen tot aan de blowers gaat een gering deel 
van de effectieve hoeveelheid koude lucht 
 verloren. Om die reden adviseren wij het gebruik 
van de Saphir comfort RC met 2400 Watt 
 koelcapaciteit als alternatief voor de dakairco 
Aventa compact plus (2200 Watt).
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Truma Aventa comfort
Benodigde ruimte op het dak:
Truma Aventa compact / compact plus

Truma luchtverdeler
Benodigde ruimte van de binnenluchtverdeler:
Truma luchtverdeler small

in mm

in mm

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Koelcapaciteit: 1700 W 2200 W 2400 W

Verwarmingscapaciteit: 1700 W

Stroomopname  
koelen (230 V):

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

Afmetingen  
buiteneenheid:

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)

Afmetingen  
luchtverdeler:

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)

Afmetingen dakuitsparing: 
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)

Gewicht: 27,5 kg 29,5 kg 33 kg

Overzicht Truma 
airconditioningsystemen
Technische gegevens Aventa airconditioningsystemen
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Truma Saphir  
compact 

Truma Saphir  
comfort RC

Koelcapaciteit: 1800 W 2400 W

Verwarmingscapaciteit: 1700 W

Stroomopname  
koelen (230 V):

2,8 A 4,2 A

Stroomopname  
verwarmen (230 V):

3,7 A

Afmetingen  
buiteneenheid:

560 x 400 x 290 mm  
(l x b x h)

628 x 400 x 290 mm  
(l x b x h)

Gewicht: 20 kg 23,5 kg

Technische gegevens Saphir airconditioningsystemen

Zo vindt u het geschikte Truma airconditioningsysteem
 
Met deze keuzehulp ontdekt u welke Truma airconditioning het beste bij u past.

Dakairco's Inbouwairco's

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Truma Saphir  
compact

Truma Saphir  
comfort RC

Grote te koelen ruimte l l l

Weinig ruimte voor inbouw l l l

Zo laag mogelijk  
stroomverbruik

l l

Verwarmingsfunctie moge-
lijk

l l

LED-ambienteverlichting l

Nog eenvoudiger gaat het op onze website www.truma.nl/aventa.
Klik en maak gebruik van onze digitale keuzehulp! 
 
Een Truma Partner bij u in de buurt voor een persoonlijk adviesgesprek vindt u op  
www.truma.nl/dealer-locator.
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hulpbronnenbesparend verwerkt. Voor ons milieu. Voor u.

Uw Truma Partner  
adviseert u graag
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Duitsland

www.truma.com


