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Truma är ledande specialist på caravaningtillbehör sedan 70 år. Vi vet exakt hur ett perfekt, behagligt klimat 
uppnås och vad man som campare önskar sig i sitt fordon för att kunna koppla av under årets skönaste 
 dagar:

• angenäma temperaturer
• avfuktat rumsklimat
• uppfriskande, tyst kylning

Denna rådgivare förklarar på ett överskådligt sätt vad som är viktigt när det gäller klimatkomfort och hur vi 
hittar den optimala lösningen för just ditt fordon.

Dra nytta av våra utmärkta expertkunskaper om  
klimatisering av fritidsfordon
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i Tips från experten
För att begränsa uppvärmningen av  
fritidsfordonet bör du:
• helst parkera i skugga
• hålla fönster och dörrar stängda under dagen
• dra ner jalusierna

Vad du bör veta om 
klimatanläggningar

Valet av en passande klimatanläggning beror främst 
på storleken av rummet som ska kylas. 

Större fritidsfordon behöver en klimatanläggning 
med högre effekt eller flera enheter som är avstämda 
mot varandra.

Hur hög effekt ska din klimatanläggning ha?

Aventa compact plusAventa compact

Boutrymmet som ska kylas vid en fordonslängd på ca

Takklimatsystemet Truma Aventa

Systemet Truma Saphir för bagageutrymmet

Aventa comfort*

 * Truma Aventa comfort och Truma Saphir comfort RC: kraftfull kylning och effektiv uppvärmning

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

Saphir comfort RC*Saphir compact

En klimatanläggning för fritidsfordon ger inte samma 
kyleffekt som en ”klassisk” klimatanläggning som 
drivs via motorn i fordonet. Därför är exempelvis en 
sänkning av innetemperaturen till svala 18 °C varken 
realistiskt eller förnuftigt om du står parkerad i solen 
och utetemperaturen uppgår till långt över 30 °C. 

Ett klimatsystem för fritidsfordon gör vistelsen dock 
mycket bekvämare genom att
• minimera uppvärmningen av bodelen
• förbättra rumsklimatet genom avfuktning 
• nattsömnen blir vilosam tack vare angenäm tem-

peraturer och den tysta drift.

Vilken kyleffekt kan du förvänta dig?

Din återförsäljare är den kompetenta partnern 
som kan hjälpa dig att hitta rätt Truma klimat
system som passar dig och dina önskemål bäst.
Truma Partners hittar du på 
 
www.trumascandinavia.se/dealerlocator



6

Kompressoranläggningar fungerar som ett kylskåp: 
Ett köldmedium cirkulerar i ett slutet kretsloppssys-
tem. Genom trycket av en kompressor omvandlas det 
gasformiga köldmediet till flytande form i en värme-
växlare. I förångaren dras värme och fukt ur den 
 tillförda rumsluften som avges utåt. En fläkt fördelar 
den kylda och avfuktade luften via luftspridaren in i 
fordonets inre. Alla Truma klimatanläggningar funge-
rar enligt denna högeffektiva kompressionsprincip.

Avdunstningsanläggningar använder enbart vatten 
som köldmedium. Luften som sugs in utifrån stryker 
här över en yta som hålls permanent fuktig. Vattnet 
avdunstar på denna yta och drar värme ur luften. 
 Avdunstningsanläggningar kan inte dra någon fukt ur 
rumsluften. Sådana enheter lämpar sig huvudsakli-
gen för torra omgivningar och måttliga temperaturer.

Jämförelse mellan kompressor- och 
avdunstningsanläggningar

Se hur en kompressordriven  
takklimatanläggnings fungerar  
i denna video:  

www.truma-scandinavia.se/aventa-compact

i Tips från experten
Kompressoranläggningar är de effektivaste, 
 eftersom de i motsats till avdunstningsanlägg-
ningarna inte bara sänker temperaturen utan 
även reducerar luftfuktigheten i fordonet.
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Utöver ren kylning

Hur påverkar temperaturen och fuktigheten vårt 
välbefinnande?

Komfortområdet
Diagrammet visar inom vilket område rumsklimatet 
upplevs som angenämt med ledning av en tempera-
tur på 27 °C och en relativ luftfuktighet på 65 %. 
Komfortområdet kan uppnås med en kompressoran-
läggning (mörkblå pil), men inte med en avdunst-
ningsanläggning (ljusblå pil).

Ett behagligt rumsklimat bestäms av samspelet 
 mellan temperatur och relativ luftfuktighet: Ju högre 
temperaturen i rummet är desto lägre bör luftfuktig-
heten vara. Vid torr luft kan kroppen bättre göra sig 
av med överskottsvärme till rumsluften via fukt, och 
då mår vi bättre. En klimatanläggning bör alltså även 
sänka luftfuktigheten. För perfekt välbefinnande 
 rekommenderas temperaturer mellan 18 – 24 °C och 
en luftfuktighet mellan 40 – 70 % i fordonet. Innetem-
peraturen bör – för hälsans skull – inte ligga mer än  
8 °C under omgivningstemperaturen.
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Klimatanläggningar skiljer sig inte bara vad tekniken beträffar utan även vad gäller monteringsplatsen.   
Den framgår redan av namnet. 

På taket eller i 
bagageutrymmet?

Det som utmärker Truma Aventa takklimatanlägg-
ningar är att de är speciellt tysta, lätta och effektstar-
ka. De kan erhållas i olika storlekar och effektnivåer 
och lämpar sig för alla typer av fritidsfordon.
Truma takklimatsystem kan snabbt och platsbespa-
rande monteras på husvagnens eller husbilens tak 
och erbjuder följande fördelar: 

• Enkla att komplettera.
• Tar inte upp någon förvaringsyta.
• Kyler direkt över luftspridaren.
• Luftutsläppen kan ställas in individuellt.

Aventa compact 
 

 

Den lätta Truma Aventa compact lämpar sig särskilt 
bra för skåpbilar tack vare sin kompakta konstruk-
tion. Den är så liten att den får plats på taket även 
om redan finns en solcellspanel, en parabolantenn 
och en takbox monterade.

Aventa compact plus
 

 
Den universella Truma Aventa compact plus har 
samma kompakta mått som Aventa compact och 
passar på de vanligaste typerna av fritidsfordon. Den 
utmärker sig genom en högre kyleffekt med vilken 
önskad temperatur i fordonet kan uppnås ännu 
snabbare. Denna klimatanläggning väger trots sin 
höga kyleffekt mycket lite och arbetar tyst.

Aventa comfort

 

Den effektstarka Truma Aventa comfort lämpar sig 
för fordon med en längd på upp till ca 7,5 meter. Den 
kyler fordonets boyta snabbt till en angenäm tempe-
ratur. Under årstidernas växlingar kan klimatanlägg-
ningen även användas som extra värmare i husvag-
nen tack vare den integrerade värmepumpen.

De båda luftspridarna till Truma takklimatsystemen 
kan ställas in individuellt på fyra utsläpp. Luftström-
men fördelas jämnt i fordonet utan luftdrag.  Luftspri-
darnas platta konstruktion gör att passagen förblir 
nästan lika fri som före installationen.

Takklimatanläggningar
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Saphir compact

 
Saphir compact är mycket lätt och tyst och har låg 
strömförbrukning. Den lämpar sig främst för små till 
medelstora husvagnar.

Saphir comfort RC

 
Saphir comfort RC är den effektstarkare Truma-klima-
tanläggningen för bagageurymmet. Den har ett vär-
mepumpsläge så att den under årstidernas växlingar 
kan användas som värmare. 

Saphir klimatanläggningar för bagageutrymmet mon-
teras platsbesparande och så gott som osynligt i for-
donets bagageutrymme. De imponerar genom sina 
många möjligheter att via rör fördela den svala luften 
exakt i boutrymmet, t.ex. även i ett separerat rum 
med en mellandörr. Truma erbjuder passande klima-
tanläggningar för bagageutrymmet för alla fordons-
storlekar med följande fördelar: 

• Fördelar luften mycket flexibelt.
• Kyler extra tyst.
• Väger lite och tyngdpunkten flyttas längre ner, vil-

ket är bra för fordonets köregenskaper.
• Takfönstret kan behållas.

Med flexibla kylluftsrör fördelas luften jämnt och utan 
luftdrag dit den behövs.

Klimatanläggningar för bagageutrymmet
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Intelligent enhetsstyrning,
maximal komfort
Med Truma iNet System har du alltid sommarens hetta 
under kontroll
Bekvämare än så kan det knappast bli: Medan du 
fortfarande sitter i din solstol på stranden tar du upp 
din smartphone och slår på klimatanläggningen i fri-
tidsfordonet. Det är iNet System från Truma som gör 
detta möjligt. Förutom att du lekande lätt kan styra 
din klimatanläggning och ditt värmesystem via appen 
får du även information om ditt exakta gasolförråd – 
överallt och när som helst.

Detta ingår i Truma iNet System:
• Kärnan i systemet är Truma iNet Box.
• iNetförberedda enheter som Truma klimatanlägg-

ningar, olika värmare och Truma LevelControl.
• Den kostnadsfria Truma App på din smartphone el-

ler surfplatta. 

Så här fungerar Truma iNet System
Truma iNet Box kopplar samman klimatanläggning, 
värmare och Truma LevelControl med din smarttele-
fon eller surfplatta likt en central styrenhet. Enheter-
na styrs via Bluetooth i närområdet och via SMS på 

avstånd. Med Truma App kan du styra ditt klimat- 
och värmesystem och avläsa ditt gasolförråd på ett 
bekvämt sätt. För ändamålet behövs Truma Level-
Control som du enkelt integrerar i iNet System. Den 
avläser den exakta nivån i gasolflaskan med ultraljud 
och visar hur länge gasolen kommer att räcka.

Truma App
Appen innehåller flera användbara funktioner och 
praktiska campingverktyg. Ladda ned Truma App 
kostnadsfritt till mobilen eller surfplattan:

Gasförsörjning
• Truma LevelControl

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

Klimatsystem
• Truma Aventa
• Truma Saphir

www.truma-scandinavia.se/inet
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Vi har genomfört ett flertal mätningar för att kunna 
presentera en objektiv jämförelse mellan ledande 
 klimatenheter. Vart och ett av systemen monterades 
fackmannamässigt i en husvagn med 6 meters längd 
och drevs under identiska förhållanden i Trumas 
 klimatkammare i enlighet med standarden EN 14511. 

Under kylförsöken mättes inomhustemperaturen på 
flera mätpunkter i husvagnen med 20 sekunders 
 mellanrum. Under det två veckor långa klimatkam-
martestet registrerades runt 150 000 värden som vi 
har analyserat för denna rådgivare.

På följande sidor presenterar vi de testade klimatsys-
temen och resultaten av jämförelsetesterna. I och 
med detta får du ett gediget och neutralt beslutsun-
derlag.

Beprövade under extrema förhållanden

Våra neutrala test i 
klimatkammaren

Eventuella avvikelser vid liknande tester kan förekomma.  
Uppgifterna utgör ingen garanti. Rätten till tekniska ändringar förbehålls!
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på Truma
klimatsystem

från din
Truma Partner

5 års
garanti på delar

De enastående fördelarna med Truma
• Styrning via iNet System per App
• 5 års garanti på delar för alla Truma klimatanläggningar hos din Truma Partner
• Omfattande och tillförlitlig service tack vare ett europeiskt nätverk för reservdelar 

som kan fås hos återförsäljaren på plats
• I garantifall får du inom kort en ny apparat i utbyte
• TÜVcertifikat för elektrisk säkerhet

Truma Aventa takklimatsystem 
i detalj
Truma Aventa compact | 1700 watt kyleffekt

Vår lättaste
• Endast 27,5 kg totalvikt
• Passar på alla vanliga fordonstak
• Kan även användas på campingplatser med svaga 

säkringar

Tack vare sina platsbesparande yttre mått lämpar sig 
Truma Aventa compact särskilt bra för skåpbilar. Det 
är den lättaste och tystaste takklimatanläggningen i 
sin effektklass på marknaden. 

Tekniska data
• Kyleffekt: 1700 W
• Strömförbrukning (230 V): 2,8 A
• Mått utomhusenhet: 785 x 560 x 265 mm  

(L x B x H)
• Vikt: 27,5 kg

Kompakt konstruktion 

Låg vikt 

Tyst drift

Optimal luftfördelning 

Optimal täthet

Låg strömförbrukning
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Truma Aventa compact, 
1700 watt

Konkurrent A, 
1600 watt

Konkurrent B, 
1700 watt
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Truma Aventa compact, 
1700 watt

Konkurrent A, 
1600 watt

Konkurrent B, 
1700 watt
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Kylning från 35°C till 25°C 
I jämförelsetestet mellan två klimatanläggningar   
från olika tillverkare (angiven kyleffekt 1600 och  
1700 watt) visade Truma Aventa compact vad den 
går för: kylning från 35°C till 25°C på 02:41 timmar. 
En konkurrent behövde 28 minuter längre. Den andra 
 konkurrenten där den nominella kyleffekten också 
angavs med 1700 watt kunde inte ens uppnå 25°C 
under testet, som pågick under 4 timmar.

Temperatur fordonets mitt | Utetemperatur 35° C

Våra neutrala test i klimatkammaren

Maximal nedkylning inom 4 timmar
Truma Aventa compact kyler hela boytan inom 4 
 timmar från 35°C ner till 23°C. En annan klimatenhet 
i denna klass uppnår exempelvis bara 26°C.
 
Hur många grader mer kyler Aventa compact ner än 
sina konkurrenter?

Tiden under nedkylningsförsöket till 25°C:
 
Truma Aventa compact  02:41 h 
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Konkurrent A  03:09 h 
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Konkurrent B över 04:00 h 
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Den genomsnittliga strömförbrukningen på 2,8 A 
inom dessa 4 timmar påvisar den högsta effektivite-
ten i jämförelsen.

Takklimatsystemets totalvikt
Truma Aventa compact är betydligt lättare än sina 
konkurrenter. Med endast 27,5 kg har den den lägsta 
vikten av alla takklimatenheter som testades.

Den konkreta viktbesparingen i kg i jämförelse med 
konkurrenterna:
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på Truma
klimatsystem

från din
Truma Partner

5 års
garanti på delar

De enastående fördelarna med Truma
• Styrning via iNet System per App
• 5 års garanti på delar för alla Truma klimatanläggningar hos din Truma Partner
• Omfattande och tillförlitlig service tack vare ett europeiskt nätverk för reservdelar 

som kan fås hos återförsäljaren på plats
• I garantifall får du inom kort en ny apparat i utbyte
• TÜVcertifikat för elektrisk säkerhet

Truma Aventa compact plus | 2200 watt kyleffekt

Vår bästa
• Kompakt kylkraft på 2200 W även vid lite plats på taket
• Minimerat kompressorljud
• Låg totalvikt på 29,5 kg

Takklimatanläggningen Truma Aventa compact plus 
 imponerar med maximal kraft och ett minimalt 
 utrymmesbehov. Med sina många fördelar är denna 
 klimatanläggning den mest universella i Aventa- familjen. 

Tekniska data
• Kyleffekt: 2200 W
• Strömförbrukning (230 V): 4,4 A
• Mått utomhusenhet: 785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
• Vikt: 29,5 kg

Kompakt konstruktion

Högsta effekt

Låg vikt 

Tyst drift

Optimal luftfördelning 

Optimal täthet
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i Tips från experten
Hur kommer det sig att Truma Aventa compact plus kyler ner samma rum snabbare än två konkurrenter 
vars kyleffekt angavs med 200 watt högre? Den nominella kyleffekten är ett räknevärde, om man så vill 
av mer teoretisk natur. Vilken real kyleffekt en klimatenhet har tas bäst fram med ett praktiskt test – som 
det som vi genomförde i vår klimatkammare.

Truma Aventa 
compact plus, 

2200 watt

Konkurrent D, 
2400 watt

Konkurrent C,  
2400 watt 

Konkurrent E, 
2200 watt
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Truma Aventa 
compact plus, 

2200 watt

Konkurrent D, 
2400 watt

Konkurrent E, 
2200 watt

Konkurrent C  
2400 watt
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Kylning från 35°C till 25°C
Därmed intar den nya Aventa compact plus en abso-
lut särställning i sin klass. Trots att två konkurrerande 
enheter med en 200 watt högre nominell kyleffekt 
deltog i testet uppnådde Truma enheten 25°C-märket 
mer än en halv timme tidigare än alla andra. På bara 
en timme och 17 minuter kyldes testfordonet ner 
med angenäma 10 grader. Genom en samtidig 
 avfuktning skapas ett behagligt klimat för en perfekt 
semester.

Temperatur fordonets mitt | Utetemperatur 35° C

Maximal nedkylning inom 4 timmar
Jämförelsetestet mellan tre klimatenheter från olika 
tillverkare (angiven kyleffekt från 2200 till 2400 watt) 
påvisar svart på vitt: Truma Aventa compact plus 
 kyler ner hela boytan från 35°C till under 20°C inom   
4 timmar. 
 
Hur många grader mer kyler Aventa compact plus 
ner i jämförelse med sina konkurrenter?

Våra neutrala test i klimatkammaren

Tiden under nedkylningsförsöket till 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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Komkurrent E 01:57 h  
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Takklimatsystemets totalvikt
Vid denna jämförelse är Truma Aventa compact plus 
lättviktaren med sina 29,5 kg. 

Viktbesparing i kg jämfört med konkurrenterna:
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på Truma
klimatsystem

från din
Truma Partner

5 års
garanti på delar

Truma Aventa comfort | 2400 watt kyleffekt

Vår snabbaste
• På mycket kort tid uppnås en angenäm svalka
• Värmefunktion möjlig
• Stämningsbelysning

Truma Aventa comfort kan inte bara kyla med stor kraft: 
Under årstidernas växlingar fungerar takklimatsystemet 
även som värmare tack vare den integrerade värmepum-
pen. Denna klimatenhet lämpar sig i synnerhet för stora 
 fritidsfordon och mycket stora husbilar.

Tekniska data
• Kyleffekt: 2400 W
• Värmeeffekt: 1700 W
• Strömförbrukning (230 V): 4,2 A
• Mått utomhusenhet: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
• Vikt: 33,0 kg

Högsta effekt

Optimal luftfördelning 

Låg vikt 

Tyst drift

Extra värmefunktion

Romantisk  
stämningsbelysning

De enastående fördelarna med Truma
• Styrning via iNet System per App
• 5 års garanti på delar för alla Truma klimatanläggningar hos din Truma Partner
• Omfattande och tillförlitlig service tack vare ett europeiskt nätverk för reservdelar 

som kan fås hos återförsäljaren på plats
• I garantifall får du inom kort en ny apparat i utbyte
• TÜVcertifikat för elektrisk säkerhet
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Truma Aventa comfort, 
2400 watt

Konkurrent G, 
2400 watt

Konkurrent F, 
2500 watt
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Våra neutrala test i klimatkammaren

Kylning från 35°C till 25°C
Aventa comfort kylde ner fordonsutrymmet snabbare 
med 10°C än konkurrenten som emellertid kunde 
uppvisa mer nominell kyleffekt. En rumstemperatur 
på 25°C uppnåddes inom en imponerande tid om lite 
mer än 1 timme. Den tredje konkurrenten behövde 
med samma kyleffekt en betydligt längre tid.

Temperatur fordonets mitt | Utetemperatur 35° C

Maximal nedkylning inom 4 timmar 
I jämförelsetestet mellan två klimatenheter från olika 
tillverkare (angiven kyleffekt från 2400 till 2500 watt) 
visade sig den verkliga effektstyrkan som Truma 
 Aventa comfort har: Den kyler ner hela boytan längst 
jämfört med alla andra klimatenheter inom 4 timmar 
från 35°C till 19°C.
 
Hur många grader mer kyler Aventa compact ner i 
jämförelse sina konkurrenter?

Takklimatsystemets totalvikt 
Truma Aventa comfort är den absolut lättaste av de 
tre klimatenheterna som testades.
 
Viktbesparing i kg jämfört med konkurrenterna:

Tiden under nedkylningsförsöket till 25°C: 

Truma Aventa comfort  01:06 h 
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Konkurrent F  01:11 h 

04:0003:0002:0001:0000:00

10

15

20

25

30

35

40

 
Konkurrent G 01:56 h 
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 Tips från experten
Hur kommer det sig att Truma Aventa comfort kyler ner samma rum snabbare än en konkurrent vars 
kyleffekt angavs med 100 watt högre? Den nominella kyleffekten är ett räknevärde, om man så vill av 
mer teoretisk natur. Vilken real kyleffekt en klimatenhet har tas bäst fram med ett praktiskt test – som 
det som vi genomförde i vår klimatkammare.

Truma Aventa comfort, 
2400 watt

Konkurrent F, 
2500 watt

Konkurrent G, 
2400 watt
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Den patenterade Truma 
Aventa-luftspridaren
Nyckeln till en bekväm klimatisering i ditt fritidsfordon

Truma klimatenheter producerar angenäm svalka och 
ren, torr luft. Luftfördelningen är av avgörande 
 betydelse för att effektivt och flexibelt klimatisera 
 fritidsfordonet. Den patenterade Truma Aventa luft-
spridaren och den mindre varianten Luftspridare 
small sörjer exakt och utan luftdrag för ditt personliga 
trivselklimat.

Luftspridaren Aventa
• Konstruerad enligt omfattande simuleringar för 

strömningsmekanik (CFX) för maximal luftström.
• Längsta räckvidden för strömmen i sin klass.
• Ergonomisk design med många inställningsmöjlig-

heter.
• Kan erhållas för klimatenheterna Aventa compact 

och compact plus med Luftspridare small. 

fram / bak

tak /  
golv

IR-mottagare /  
funktionsvisning

tak /  
golv

b
ak

b
ak

fr
am

fr
am

höger / vänster

höger / vänster

höger / vänster

höger / vänster
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på Truma
klimatsystem

från din
Truma Partner

5 års
garanti på delar

Systemen för bagageutrymmet 
Truma Saphir i detalj

Truma Saphir compact | 1800 watt kyleffekt

System för bagageutrymmet i mindre fordon
Låg vikt, låg strömförbrukning: Saphir compact 
 passar perfekt till små och medelstora fordon med   
en längd på upp till 5,5 meter. 

• Energisnålt: Förbrukar mycket lite ström och kan 
därför användas på nästan alla campingplatser i 
Europa.

• Praktiskt: Kyltiden kan programmeras upp till 
15 timmar i förväg med timerfunktionen.

• Bekvämt: Manövreras med Truma CP plus.
• Nätverk: Enkelt att integrera i Truma iNet System. Tekniska data

• Kyleffekt: 1800 W
• Strömförbrukning (230 V): 2,8 A
• Mått: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vikt: 20 kg

Saphir klimatenheterna erbjuder genom monteringen i ett bagageutrymme i fritidsfordonets golv
fördelen att fordonets tyngdpunkt flyttas längre ner och isolerar ljud inåt och utåt. Med en ljuddämpare per 
kylluftssträng kan ljudet från luftströmmen reduceras i boytan med ca 50 %.

Tyst drift

Låg vikt 

Låg strömförbrukning

De enastående fördelarna med Truma
• Styrning via iNet System per App
• 5 års garanti på delar för alla Truma klimatanläggningar hos din Truma Partner
• Omfattande och tillförlitlig service tack vare ett europeiskt nätverk för 

 reservdelar som kan fås hos återförsäljaren på plats
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Truma Saphir comfort RC | 2400 watt kyleffekt

Tekniska data
• Kyleffekt: 1800 W
• Strömförbrukning (230 V): 2,8 A
• Mått: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vikt: 20 kg

Kyla och värma med en och samma enhet 
Saphir comfort RC med en kyleffekt på 2400 watt 
lämpar sig för fordon upp till 6,5 meter. Tack vare det 
reversibla kylkretsloppet fungerar enheten även som 
värmare med värmepump. Med en värmeeffekt på 
1700 watt ger systemet skön värme när årstiderna 
växlar.

• Kraftfullt: Kyler extra kraftfullt.
• Energisnålt: Förbrukar minimalt med ström.
• Praktiskt: Du kan ställa in en individuell, behaglig 

temperatur tack vare värme-/kylautomatiken.
• Bekvämt: Manövreras med Truma CP plus.
• Nätverk: Enkelt att integrera i Truma iNet System.

Tekniska data
• Kyleffekt: 2400 W
• Värmeeffekt: 1700 W
• Strömförbrukning kyldrift (230 V): 4,2 A
• Strömförbrukning värmedrift (230 V): 3,7 A
• Mått: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
• Vikt: 23,5 kg

Högsta effekt

Tyst drift

Låg vikt 

Extra värmefunktion

 Tips från experten
När luften strömmar genom kylluftsrören till 
 utblåsningsöppningarna går en liten del av  den 
effektiva köldmängden förlorad. Av denna 
 anledning rekommenderar vi att använda Saphir 
comfort RC med 2400 watt kyleffekt som 
 alternativ till takklimatanläggningen Aventa 
 compact plus (2200 watt).



22

Truma Aventa comfort
Platsbehov på taket:
Truma Aventa compact / compact plus

Truma luftspridare
Platsbehov luftspridare:
Truma Luftspridare small

i mm

i mm

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Kyleffekt: 1700 W 2200 W 2400 W

Värmeeffekt: 1700 W

Strömförbrukning 
kyldrift (230 V):

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

Mått 
utomhusenhet:

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)

Mått  
luftspridare:

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)

Mått taköppning: 
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)

Vikt: 27,5 kg 29,5 kg 33 kg

Översikt över alla Truma 
klimatanläggningar
Tekniska data Aventa klimatsystem
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Truma Saphir  
compact 

Truma Saphir  
comfort RC

Kyleffekt: 1800 W 2400 W

Värmeeffekt: 1700 W

Strömförbrukning 
kyldrift (230 V):

2,8 A 4,2 A

Strömförbrukning 
värmedrift (230 V):

3,7 A

Mått 
utomhusenhet:

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

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

Vikt: 20 kg 23,5 kg

Tekniska data Saphir klimatsystem

Din väg till rätt Truma klimatanläggning
 
Med denna beslutshjälp kan du ta reda på vilken Truma klimatenhet som passar dig bäst.

Takklimatenheter Enheter för bagageutrymmet

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Truma Saphir 
compact

Truma Saphir  
comfort RC

Ett stort utrymme att kyla l l l

Lite plats för monteringen l l l

Strömförbrukning så låg 
som möjligt

l l

Värmefunktion möjlig l l

LED-stämningsbelysning l

Ännu enklare är det på vår webbsida www.trumascandinavia.se/aventa.
Klicka in dig och dra fördel av vår digitala beslutshjälp! 
 
En Truma Partner i din närhet för ett personligt rådgivningssamtal hittar du på 
www.trumascandinavia.se/dealerlocator.



Tryckt på FSC®-certifierat Profibulk 1.1-papper. Alla råvaror kommer
enligt EMAS-registreringen från hållbart brukade källor och bearbetas
resurseffektivt. För miljön skull. För din skull.

Din Truma Partner hjälper dig gärna.
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Tyskland

www.truma.com


