En ny æra begynder!

Truma iNet System
Påbegynd fremtidens camping allerede nu

Påbegynd fremtidens camping
allerede nu
Du bestemmer selv dit ønskeklima
Du vil gerne være mobil og om muligt ikke give afkald på komfort
og fleksibilitet? Med iNet System fra Truma har du tjek på det
hele. Dette intelligente system tillader en legende let styring af
varmeanlæg og klimasystemer i fritidskøretøjer – fra overalt og til
enhver tid via din smartphone eller tablet.

Inden du om sommeren vender tilbage til din campingvogn
efter en lang dag ved standen, indstiller du ganske enkelt din
ønsketemperatur via din smartphone. Når du så senere ankommer,
er indeklimaet perfekt indstillet.
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Få rigtigt fyret op i ovnen med en SMS
Truma iNet System sørger også for velværeklima i dit fritidskøretøj
om vinteren. Om på skipisten eller ved vintervandringen – uanset
hvor og hvornår – vælg ganske enkelt den for dig mest behagelige
temperatur med din smartphone. Truma App sender dit ønske til
Truma iNet Box i din campingvogn og med det samme begynder
varmeanlægget at forberede din ankomst i et dejligt varmt hjem.

Alt, hvad du behøver til dit mobile velværeklima, og hvordan Truma
iNet System funktionerer, får du at vide på de følgende sider.
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Truma iNet System – 
alt perfekt forbundet
For at kunne udnytte den maksimale komfort ved iNet System, skal
du bruge:
•• den gratis Truma App på din smartphone eller tablet til fjernstyring
•• Truma iNet Box som centralt modtage- og kontrolsted i dit
fritidskøretøj
•• et Truma Combi anlæg og/eller et Truma Aventa eller Saphir
klimasystem
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Dine fordele med Truma iNet
System
Truma iNet System tillader en nem og sikker fjernstyring og kontrol
af Truma varmeanlæg- og klimasystemer fra overalt:
•• Fjernstyring via en automatisk genereret SMS og nærstyring
via Bluetooth
•• Fuld kontrol ved hjælp af aktuelle status- og alarmmeldinger
•• Fremtidssikker som følge af update-funktion. iNet System
udbygges trinvist med yderligere komfortfunktioner.

Nu eksklusivt
tilgængeligt
hos din
Truma Partner
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App-solut komfort til
undervejs
Med den gratis Truma App betjener du alle elementer i Truma iNet
System på en overskuelig og intuitiv brugergrænseflade.
De vigtigste funktioner i Truma App:
•• Styring af dit Truma varmeanlæg- og klimasystem med din
smartphone eller tablet
•• Kontrol af køretøjets faciliteter og strømforsyning (f.eks. ekstern
strøm og køretøjsspænding)
•• Frostsikring via alarmfunktion når den indstillede temperatur
underskrides

Ud over den nye styring,
står der stadig praktiske
funktioner som solpositionering og nivellering samt
vejledninger og videoer til
rådighed.

Forudsætninger for brugen af disse funktioner:
•• Truma iNet Box
•• Truma apparater - iNet ready
•• Smartphone eller tablet (styresystemer: Android fra 4.1 eller højere
/ iOS fra 6.1 eller højere)
•• Til GSM-kommunikationen kræves der et mini-SIM-kort (teletidskort eller mobilabonnement) med eget telefonnummer til iNet Box
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Således alt på din kommando
Truma iNet Box er den centrale styreenhed. Den sammenkobler
Truma apparaterne i fritidskøretøjet.

Efter den enkle montering hos din forhandler, kan du straks komme
i gang med Truma App’en og dermed også nyde den maksimale
komfort. I fremtiden vil yderligere apparater med „iNet ready“symbolet udvide funktionsomfanget.
Maksimal komfort med klimaautomatik
Truma iNet System afrundes af det digitale Truma CP plus
betjeningspanel. Det sørger med boost-funktion til varmt vand og
varmeanlæg, programmerbar timer og klimaautomatik for
maksimal komfort som derhjemme.

Klimaautomatikken kan også anvendes ved Truma Combi anlæg og
Saphir eller Aventa klimasystemer. Med denne indstiller du ganske
enkelt din ønsketemperatur og nyder så din individuelle velværeatmosfære.
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Oplev fremtidens camping nu
med mere komfort og
fleksibilitet!

Flere informationer og produktvideoer
finder du på
www.truma.dk/inet

www.facebook.com/Truma.Fan

serviceblog.truma.com/en

twitter.com/truma_de

Besøg en Truma Partner og test selv det
nye Truma iNet System! Find den nærmeste
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Truma forhandler på vores hjemmeside.

Truma Geraetetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Germany
service@truma.com

