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Gebruikte symbolen

Symbool wijst op mogelijke gevaren.

Opmerking met informatie en tips.

Gebruiksdoel

De vloeibaar-gaskachel Truma Combi CP plus ready is een 
warmeluchtverwarming met geïntegreerde warmwaterboi-
ler (10 liter inhoud). Dit toestel is ontworpen voor inbouw in 
campers en caravans. De inbouw binnenin autobussen en 
voertuigen (voertuigklasse M2 en M3) voor het transport van 
gevaarlijke goederen is verboden.

Andere toepassingen zijn alleen na overleg met Truma 
mogelijk.

Functiebeschrijving (Combi)

De vloeibaar-gaskachel Truma Combi  is een warmeluchtver-
warming met geïntegreerde warmwaterboiler (10 liter inhoud). 
De brander werkt met ondersteuning van een ventilator; 
daardoor is een correct functioneren ook tijdens het rijden 
gewaarborgd.

Met de kachel kan in verwarmings- en warmwaterstand 
de ruimte en tegelijkertijd water worden verwarmd. Als er al-
leen warm water nodig is, kan dit in de warmwaterstand.

 – In de warmwaterstand vindt de verwarming van het water 
plaats bij de laagste branderstand. Als de watertemperatuur 
is bereikt, schakelt de brander uit.

 – In de verwarmings- en warmwaterstand kiest het toestel 
automatisch de benodigde vermogensstand overeenkom-
stig het temperatuurverschil tussen de op het bedienings-
paneel ingestelde en de huidige binnentemperatuur. Bij een 
volle boiler wordt het water automatisch meeverwarmd. De 
watertemperatuur is afhankelijk van de gekozen stand en de 
capaciteit van de warmteafgifte.

Bij temperaturen van ca. 3 °C bij de automatische veiligheids-/
aftapkraan FrostControl gaat deze open en wordt de boiler 
geleegd. 

Functiebeschrijving (Combi E)

De vloeibaar-gaskachel Combi E is een warmeluchtverwar-
ming met geïntegreerde warmwaterboiler (10 liter inhoud). De 
brander werkt met ondersteuning van een ventilator, daardoor 
is een correct functioneren ook tijdens het rijden gewaar-
borgd. Daarnaast beschikt het toestel over verwarmingsele-
menten voor elektrowerking. 

Met de kachel kan in de verwarmings- en warmwaterstand 
de ruimte en tegelijkertijd water worden verwarmd. Als er al-
leen warm water nodig is, kan dit in de warmwaterstand.

Bij temperaturen van ca. 3 °C bij de automatische veiligheids-/
aftapkraan FrostControl gaat deze open en wordt de boiler 
geleegd.

Voor de werking van het toestel heeft u de beschikking over 
drie mogelijkheden:

 – alleen gaswerking 
propaan / butaan voor zelfvoorzienend gebruik

 – alleen elektrowerking 
230 V voor stationair gebruik op de camping

 – of werking op gas- en elektra — gemengde werking 
alleen in winterstand mogelijk.

Verwarmings- en warmwaterstand

In de verwarmings- en warmwaterstand kiest het toestel 
automatisch de benodigde vermogensstand overeenkomstig 
het temperatuurverschil tussen de op het bedieningspaneel 
ingestelde en de huidige binnentemperatuur. Bij een volle boi-
ler wordt het water automatisch meeverwarmd. De watertem-
peratuur is afhankelijk van de gekozen stand en de capaciteit 
van de warmteafgifte. 

Voor gebruik in de winter kan gebruik gemaakt worden van 
alle 3 mogelijkheden voor energiekeuze.

 – In de gaswerking kiest het toestel automatisch de noodza-
kelijke vermogensstand.

 – Voor de elektrowerking kan, overeenkomstig de beveili-
ging op de camping, een vermogen van 900 W (3,9 A) of 
1800 W (7,8 A) handmatig worden geselecteerd. 

Bij hogere energiebehoefte (bijv. opwarmen of lage buiten-
temperaturen) moet de gas- of gemengde werking worden 
gekozen om altijd over voldoende verwarmingscapaciteit te 
beschikken. 

 – In de gemengde werking wordt bij een slechts geringe 
vermogensvraag (b.v. voor het behoud van de binnentem-
peratuur) de voorkeur gegeven aan de elektrowerking 
230 V. De gasbrander schakelt pas bij een hogere vermo-
gensvraag in resp. schakelt bij het opwarmen eerst uit. 

Warmwaterstand
(alleen met volle boiler)

Voor de bereiding van warm water wordt gebruik gemaakt 
van de gaswerking of de elektrowerking 230 V. De water-
temperatuur kan ingesteld worden op 40 °C of 60 °C.

 – In de gaswerking vindt de verwarming van water plaats 
bij de laagste branderstand. Als de watertemperatuur is 
bereikt, schakelt de brander uit.

 – Voor de elektrowerking kan, overeenkomstig de beveili-
ging op de camping, een vermogen van 900 W (3,9 A) of 
1800 W (7,8 A) handmatig gekozen worden.

Een gemengde werking is niet mogelijk. Bij deze 
 instelling kiest het toestel automatisch elektrowerking. 

De gasbrander wordt niet uitgeschakeld.
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Veiligheidsaanwijzingen

Het toestel mag alleen met bijbehorende 
bedieningselementen van Truma worden bestuurd.

Voor de werking van gasdrukregelinstallaties, gastoestellen of 
gasinstallaties, is het gebruik van staande gasflessen waaruit 
gas in gasvormige toestand wordt genomen dwingend 
voorgeschreven. Gasflessen waaruit gas in vloeibare toestand 
wordt genomen (bijv. voor heftrucks) zijn voor de werking ver-
boden, omdat zij beschadigingen kunnen veroorzaken aan de 
gasinstallaties.

Als er lekkages zijn in de gasinstallatie resp. bij gaslucht:

 – alle open vlammen doven
 – ramen en deuren openen
 – alle snelsluitkranen en gasflessen sluiten
 – niet roken
 – geen elektrische schakelaars bedienen
 – de hele installatie door een vakman laten controleren!

Reparaties mogen uitsluitend door een vakman uitgevoerd 
worden!

Vrijwarings- en garantieclaims alsmede aansprakelijkheidseisen 
komen in onderstaande gevallen te vervallen:

 – wijzigingen aan het toestel (inclusief toebehoren), 
 – veranderingen aan de afvoer van de uitlaatgassen en aan de 
schoorsteen, 

 – gebruik van andere dan originele Truma-onderdelen als 
vervangende onderdelen of toebehoren, 

 – het niet opvolgen van de montage- en gebruiksaanwijzing. 

Bovendien verliest de wettelijke goedkeuring van het toestel 
zijn geldigheid en in veel landen is daardoor ook de wettelijke 
goedkeuring van het voertuig niet meer geldig.

De werkdruk van de gasvoorziening 30 mbar moet overeen-
stemmen met de werkdruk van het toestel (zie typeplaatje).

De vloeibaar-gasinstallatie moet voldoen aan de technische voor-
schriften en administratieve voorschriften van het land van ge-
bruik (in Europa b.v. EN 1949 voor motorvoertuigen). Nationale 
voorschriften en regelingen (in Duitsland b.v. het DVGW-werk-
blad G 607 voor voertuigen) moeten in acht genomen worden.

Het testen van de gasinstallatie moet in Duitsland elke 2 jaar 
door een vloeibaar-gasspecialist  (DVFG, TÜV, DEKRA) wor-
den uitgevoerd. Dit moet op het desbetreffende keuringscerti-
ficaat (G 607) worden aangegeven.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voer-
tuig om te zorgen voor een controle.

Vloeibaar-gastoestellen mogen niet worden gebruikt bij het 
tanken, in parkeergarages, garages of op veerboten.

Bij eerste inbedrijfstelling van een gloednieuw toestel (resp. na een 
langere periode van stilstand) kan gedurende korte tijd een 
lichte rook- en geurontwikkeling optreden. Het is zinvol, het 
toestel in zomerstand (60 °C) meerdere malen op te warmen 
en daarbij te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

Warmtegevoelige voorwerpen (bijv. spuitbussen) of brandbare 
vloeistoffen mogen niet in de inbouwruimte van de kachel 
worden opgeslagen, omdat er hier onder bepaalde omstan-
digheden hoge temperaturen kunnen optreden.

Voor de gasinstallaties mogen alleen drukregelinrichtingen 
volgens EN 12864 (in voertuigen) met een vaste uitgangsdruk 
van 30 mbar worden gebruikt. De doorstromingssnelheid van 
de drukregelinrichting moet minimaal overeenkomen met het 
maximale verbruik van alle door de installatiefabrikant inge-
bouwde toestellen.

Voor voertuigen adviseren wij de gasdrukregelinstallatie 
Truma MonoControl CS en voor de gasinstallatie met twee 
flessen de gasdrukregelinstallaties Truma DuoComfort / 
DuoControl CS. 

Bij temperaturen rond 0 °C en daaronder moet de gasdrukre-
gelinstallatie resp. de omschakelklep met de regelaarverwar-
ming EisEx gebruikt worden.

Er mogen alleen voor het land van bestemming geschikte 
slangen worden gebruikt voor regelaaraansluitingen die vol-
doen aan de eisen van het land. Deze moeten regelmatig op 
breuken worden gecontroleerd. Voor de winterstand mogen 
alleen winterbestendige speciale slangen worden gebruikt.

Drukregeltoestellen en slangleidingen moeten uiterlijk 10 jaar 
(bij zakelijk gebruik 8 jaar) na de fabricagedatum door nieuwe 
worden vervangen. Hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.

Belangrijke bedieningsaanwijzingen

Indien de schoorsteen in de nabijheid resp. direct onder een 
te openen venster geplaatst is, moet het toestel voorzien zijn 
van een automatische uitschakelinrichting om werking bij ge-
opend venster te verhinderen.

De dubbele uitlaatgasbuis moet regelmatig, vooral na lange 
ritten, op beschadigingen en een goede aansluiting gecon-
troleerd worden. Ook de bevestiging van het toestel en de 
schoorsteen moet regelmatig gecontroleerd worden.

Na een knal (overslaan van ontsteking) de uitlaatgasafvoer 
door een vakman laten controleren!

De schoorsteen voor de uitlaatgasafvoer en verbrandings-
luchttoevoer moet altijd vrij van verontreinigingen worden 
gehouden (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.).

De warme-luchtuitlaten en de openingen voor de omgevings-
luchtaanzuiging dienen vrij te zijn, zodat het toestel niet over-
verhit raakt. De ingebouwde temperatuurbegrenzer blokkeert 
de gastoevoer als het toestel te heet wordt. 

Voor verwarming tijdens het rijden is in richtlijn 2004/78/EG 
voor campers een veiligheidsafsluitinrichting voorgeschreven.

De gasdrukregelinstallatie Truma MonoControl CS voldoet aan 
deze eis.

Wanneer geen veiligheidsafsluitinrichting (bijv. gas-
drukregelinstallatie Truma MonoControl CS) geïnstalleerd 

is, moet de gasfles tijdens het rijden gesloten zijn en moeten 
er waarschuwingsborden in de flessenkast en in de buurt 
van het bedieningspaneel aangebracht worden.

Voor verwarming tijdens het rijden raden wij voor caravans 
ook een veiligheidsafsluitinrichting aan.
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Voorafgaand aan de ingebruikneming beslist gebruiks-
aanwijzing en „belangrijke bedieningsaanwijzingen” 
lezen! De digitale / analoge bedieningselementen zijn 
beschreven in een separate gebruiksaanwijzing. De 
 eigenaar van het voertuig is verantwoordelijk voor een cor-
recte bediening van het toestel.

De met het toestel meegeleverde gele sticker met de waar-
schuwingsaanwijzingen moet door de inbouwfirma of de 
eigenaar van het voertuig op een voor iedere gebruiker goed 
zichtbare plaats in het voertuig worden aangebracht (bijv. op 
de kledingkastdeur)! Als stickers ontbreken, kunnen deze bij 
Truma worden aangevraagd.

Voor het eerste gebruik altijd de gehele watervoorziening 
goed doorspoelen met schoon water. Als de kachel niet 

wordt gebruikt, boiler bij vorstgevaar altijd legen! Geen aan-
spraak op garantie voor vorstschade!

Binnenthermostaat

Voor het meten van de binnentemperatuur bevindt zich in het 
voertuig een externe binnentemperatuurvoeler (2). De plaats 
van de voeler wordt door de voertuigfabrikant, afhankelijk van 
het voertuigtype, individueel afgestemd. Meer details kunt u 
vinden in de bedieningshandleiding van het voertuig.

2

Afbeelding 2

De thermostaatinstelling op het bedieningselement is afhan-
kelijk van de persoonlijke verwarmingsbehoefte en de bouw 
van het voertuig en moet individueel worden bepaald. 

Veiligheids-/ aftapkraan

A. FrostControl 
(Veiligheids-/aftapkraan met geïntegreerde vorstbescherming/ 
optioneel bij versie UK)

FrostControl is een stroomloze veiligheids-/aftapkraan. Hij 
leegt bij vorstgevaar automatisch de inhoud van de boiler via 
een aftapaansluiting. Bij overdruk in het systeem vindt auto-
matisch een schoksgewijze drukcompensatie via de veilig-
heidskraan plaats.

a

b

c

d

Afbeelding 3

a = draaischakelaar stand „bedrijf” 
b = drukknop stand „gesloten”
c = drukknop stand „legen”
d = aftapaansluiting (naar buiten geleid door de bodem van 

het voertuig)

Openen van de veiligheids-/aftapkraan
 – De draaischakelaar 180° tot deze vastklikt doordraaien, 
daarbij springt de drukknop uit (stand c). Het water van de 
boiler loopt via de aftapaansluiting (d) weg.

De aftapaansluiting (d) van de FrostControl moet steeds vrij 
gehouden worden van verontreinigingen (sneeuwblubber, ijs, 
bladeren etc.) – om een goede afvoer van het water te garan-
deren! Geen aanspraak op garantie voor vorstschade!

Sluiten van de veiligheids-/aftapkraan
 – Controleren of de draaischakelaar op „bedrijf” (stand a) 
d.w.z. parallel aan de wateraansluiting staat en vastzit.

 – De veiligheids-/aftapkraan sluiten door de drukknop in 
te drukken. De drukknop moet in stand (b) „gesloten” 
vastklikken. 

Pas bij temperaturen vanaf ca. 7 °C bij de veiligheids-/aftap-
kraan kan deze met de drukknop (stand b) handmatig worden 
gesloten en de boiler worden gevuld.

Als toebehoren levert Truma een verwarmingselement (art.-nr. 
70070-01) dat in de FrostControl wordt gestoken en met een 
beveiligingsplaat wordt vastgezet. Dit verwarmingselement 
verwarmt bij ingeschakelde Combi de FrostControl op ca. 
10 °C. De boiler kan daardoor, onafhankelijk van de tempera-
tuur in de inbouwruimte, na korte tijd gevuld worden.

Automatisch openen van de veiligheids-/aftapkraan
Bij temperaturen onder ca. 3 °C bij de veiligheids-/aftapkraan 
opent deze automatisch, de drukknop springt eruit (stand c). 
Het water van de boiler loopt via de aftapaansluiting (d) weg.

B. Veiligheids-/aftapkraan 
(Veiligheids-/aftapkraan zonder vorstbescherming / 
standaard bij versie UK)

De veiligheids-/aftapkraan voert bij overdruk in het systeem 
automatisch een drukcompensatie uit. Het water wordt 
daarbij schoksgewijze via een aftapaansluiting naar buiten 
geleegd.

Deze veiligheids-/aftapkraan beschermt het waterreservoir 
niet tegen vorstschade.

c

b

a

d

Afbeelding 4

a = hendel in stand „bedrijf” – gesloten”
b = hendel in stand „bedrijf” – gesloten”
c = hendel in stand „legen“
d = aftapaansluiting (naar buiten geleid door de bodem van 

het voertuig)

Openen van de veiligheids-/aftapkraan
 – Hendel loodrecht in stand (c) brengen. Het water van de 
boiler loopt via de aftapaansluiting (d) weg.

De aftapaansluiting  (d) van de veiligheids-/aftapkraan moet 
steeds vrij gehouden worden van verontreinigingen (sneeuw-
blubber, ijs, bladeren etc.) - om een goede afvoer van het 
water te garanderen! Geen aanspraak op garantie voor 
vorstschade!

Sluiten van de veiligheids-/aftapkraan
 – Hendel loodrecht in stand (a) of (b) brengen.

Gebruiksaanwijzing
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Vullen van de boiler

Controleer of de veiligheids-/aftapkraan gesloten is (zie 
„Sluiten van de veiligheids-/aftapkraan”).

Bij een temperatuur onder ca. 7 °C op de FrostControl 
pas de kachel inschakelen om de inbouwruimte en de 

FrostControl te verwarmen. Na een paar minuten, als de tem-
peratuur op de FrostControl boven 7 °C is, kan de veiligheids-/
aftapkraan worden gesloten.

 – Stroom voor waterpomp inschakelen (hoofd- of 
pompschakelaar).

 – Warmwaterkranen in keuken en bad openen (mengkraan of 
kranen met hefboom op „warm” zetten). De kranen zolang 
geopend laten tot de boiler door uitpersen van de lucht is 
gevuld en het water ononderbroken stroomt.

Als alleen de koudwaterinstallatie zonder boiler wordt 
gebruikt, vult ook de boilerketel zich met water. Om 

vorstschade te vermijden moet de boiler via de veiligheids-/af-
tapkraan geleegd worden, ook als de boiler niet in gebruik is. 

Bij vorst kan het vullen door bevroren restwater belemmerd 
zijn. Door de boiler kort aan te zetten (max. 2 minuten) kan de 
boiler worden ontdooid. Bevroren leidingen kunnen door ver-
warmen van de binnenruimte worden ontdooid.

Bij aansluiting op een centrale watervoorziening (land- 
resp. city-aansluiting) moet een drukregelaar worden 

gebruikt die verhindert dat een hogere druk dan 2,8 bar in de 
boiler kan optreden.

Legen van de boiler

Wordt de camper/caravan tijdens de vorstperiode niet 
gebruikt, dan moet de boiler beslist geleegd worden!

 – Stroom voor de waterpomp uitschakelen (hoofd- of 
pompschakelaar).

 – Warmwaterkranen in keuken  en bad openen.

Voor het gecontroleerd afvoeren van het water een ge-
schikte bak (10 liter) onder de aftapaansluiting (d) van de 

veiligheids-/aftapkraan (FrostControl) zetten.

 – Veiligheids-/aftapkraan openen 
(zie „Openen van de veiligheids-/aftapkraan”).

De boiler wordt nu via de veiligheids-/aftapkraan direct naar 
buiten geleegd. Controleren of het water in de boiler (10 liter) 
volledig via de veiligheids-/aftapkraan in de bak is geleegd. 

Geen aanspraak op garantie voor vorstschade!

Ingebruikneming

Het gebruik van de geïnstalleerde bedieningselementen 
(analoog / digitaal) is steeds in een separate gebruiks-
aanwijzing beschreven.

Combi CP plus ready
Het verwarmen van de binnenruimte is, afhankelijk van de 
stand, zowel met als zonder water mogelijk. 

Combi E CP plus ready
Het verwarmen van de binnenruimte is, op gas-, elektro- en 
gemengde werking, afhankelijk van de stand, zowel met als 
zonder water mogelijk. 

Controleren of de stroombeveiliging op de camping vol-
doende is voor het vermogen 900 W (3,9 A) of 1800 W 
(7,8 A) dat op de energiekeuzeschakelaar is ingesteld.

Om oververhitting van de voedingskabel te voorkomen 
moet de kabeltrommel volledig zijn afgewikkeld.

 – Controleren of de schoorsteen vrij is. Eventuele afdekkingen 
absoluut verwijderen.

 – Gasfles en snelsluitkraan in de gastoevoerleiding openen.

 – Eventueel boiler met water vullen (zie „Vullen van de boiler”).

 – Toestel aan het bedieningselement inschakelen.

Uitschakelen

 – Kachel aan het bedieningselement uitschakelen. 

 – De uitschakelprocedure kan wegens het intern nalopen van 
de kachel een paar minuten worden vertraagd.

Bij vorstgevaar de boiler altijd legen!

Als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt, snelsluitkraan 
in de gastoevoerleiding en gasfles sluiten.

Onderhoud

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen 
uitsluitend originele Truma-onderdelen gebruikt worden.

Het toestel moet regelmatig (min. 2 maal per jaar) worden 
ontkalkt.

Voor het reinigen, desinfecteren en verzorgen van de boiler 
adviseren wij de systeemverzorging van Truma. Andere pro-
ducten – met name chloorhoudende – zijn niet geschikt.

De chemische methode ter bestrijding van micro-organismes 
in het toestel kan extra worden ondersteund door het water in 
de boiler regelmatig tot 70 °C te verwarmen.

Combi E
Stand „Gaswerking” selecteren.

 – De watertemperatuur op 60 °C zetten. 
 – Toestel inschakelen.

Zodra het water in de boiler een temperatuur van 60 °C 
heeft bereikt, schakelt de brander uit. Het toestel moet 

minstens 30 minuten ingeschakeld blijven en er mag geen 
warm water worden gebruikt. De restwarmte in de warmte-
wisselaar verwarmt het water tot 70 °C.

Zekeringen

Zekering 12 V

De zekering bevindt zich op de elektronica onder de aansluit-
afdekking. Toestelzekering alleen door een zekering van het-
zelfde type vervangen.
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Toestelzekering: 10 A – traag – (T 10 A) 

T 10 A

Afbeelding 5

Zekering 230 V (Combi E)

De zekering en de netkabels mogen uitsluitend door een 
 vakman vervangen worden!

Voor het openen van het elektronicadeksel moet het 
toestel met alle polen van het net losgekoppeld worden.

De zekering bevindt zich op de vermogenselektronica (14) 
 onder het elektronicadeksel.

Deze zekering voor zwakstroom mag uitsluitend vervangen 
worden door een zekering van hetzelfde type: 10 A, traag, 
uitschakelvermogen „H”.

T 10 A

14

Afbeelding 6

Oververhittingsbeveiliging 230 V (Combi E)

De verwarmingsstand 230 V heeft een mechanische overver-
hittingsschakelaar. Wordt bijv. tijdens de werking of tijdens de 
nalooptijd de stroomvoorziening 12 V onderbroken, dan kun-
nen de in het toestel bestaande temperaturen de oververhit-
tingsbeveiliging activeren.

Afbeelding 7

Voor het terugzetten van de oververhittingsbeveiliging de ka-
chel laten afkoelen, de aansluitafdekking weghalen en op de 
rode knop (resetknop) drukken.

Technische gegevens

vastgesteld volgens EN 624 resp. Truma-testvoorwaarden

Toestelcategorie
I3 B/P volgens EN 437
Type gas
Vloeibaar gas (propaan/butaan)
Werkdruk
30 mbar (zie typeplaatje)
Waterinhoud
10 liter
Opwarmtijd van ca. 15 °C tot ca. 60 °C
Boiler ca. 20 min. (gemeten volgens EN 15033)
Kachel + boiler ca. 80 min.
Pompdruk
max. 2,8 bar 
Systeemdruk
max. 4,5 bar
Nominale warmtevermogen (automatische 
vermogensstanden)
Gaswerking
Combi 2 E*: 2000 W 
Combi 4 (E)*: 2000 W / 4000 W
Combi 6 (E)*: 2000 W / 4000 W / 6000 W
Elektrowerking
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*: 900 W / 1800 W
Gemengde werking (gas- en elektrowerking)
Combi 2 E* / 
Combi 4 E*: max. 3800 W
Combi 6 E*: max. 5800 W
Gasverbruik
Combi 2 E*: 160 g/h
Combi 4 (E)*: 160 – 320 g/h
Combi 6 (E)*: 160 – 480 g/h
Reservewarmteafgifte (alle toestellen)
Gaswerking 5,2 g/h
Landen van gebruik 
(zie typeplaatje)
Combi 2 E*: Alleen in GB en IR toegestaan
Luchtvolumestroom (vrij uitblazend zonder warmeluchtbuis)
Combi 2 E* / 
Combi 4 (E)*: met 3 uitlaatopeningen warmelucht max. 249 m³/h
 met 4 uitlaatopeningen warmelucht max. 287 m³/h
Combi 6 (E)*:  met 4 uitlaatopeningen warmelucht max. 287 m³/h
Opgenomen stroom bij 12 V
Kachel + boiler Combi 2 E* / 
Combi 4 (E)*: Kortdurend max. 5,6 A 

(gemiddelde opgenomen stroom ca. 1,1 A)
Combi 6 (E)*: Kortdurend max. 5,6 A 

(gemiddelde opgenomen stroom ca. 1,3 A)
Boiler verwarmen maximaal 0,4 A
Ruststroom ca. 0,001 A
Verwarmingselement – FrostControl (optioneel): maximaal 0,4 A
Opgenomen stroom bij 230 V
3,9 A (900 W) of 7,8 A (1800 W) 
Gewicht (zonder water)
Kachel: 15,1 kg
Kachel met periferie: 15,6 kg

* (UK) CP plus ready

Technische wijzigingen voorbehouden!

Afmetingen

450 mm 510 mm

3
0

0
 m

m

Afbeelding 8
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Toebehoren

Truma CP plus
Digitaal bedieningspaneel Truma CP plus (art.-nr. 36020-01) 
voor Combi 2 E* / Combi 4 (E)* en Combi 6 (E)*.

Afbeelding 9

Truma CP E classic incl. Truma CP classic
Analoge bedieningselementen (art.-nr. 36010-02) bestaande 
uit Truma CP E classic (energiekeuzeschakelaar – afb. 10) 
en  Truma CP classic (bedieningspaneel – afb. 11) voor 
Combi 2 E* / Combi 4 E* en Combi 6 E*.

Combi E

230 V~

1

3

57

9

40°

60°

60°

Combi

1

23

4

5

Afbeelding 10 Afbeelding 11

Truma CP classic
Analoog bedieningspaneel (art.-nr. 36010-01 – afb. 12) voor 
Combi 4* en Combi 6*.

1

3
57

9

40°

60°

60°

Combi

1
23

4

5

Afbeelding 12

Verwarmingselement
Verwarmingselement (art.-nr. 70070-01) voor FrostControl met 
aansluitkabel 1,5 m en beveiligingsplaat.

Afbeelding 13

Verdere toebehoren (zonder afbeelding) voor de 
bedieningselementen

 – Kabel 3 m (art.-nr. 36110-01)
 – Kabel 6 m (art.-nr. 36110-02)
 – Kabel 9 m (art.-nr. 36110-03)

* (UK) CP plus ready

Storingen

Storingen – Kachel
Mogelijke storingsoorzaken en een foutopsporingshandleiding 
zijn in de gebruiksaanwijzing van het geïnstalleerde bedie-
ningselement beschreven. 

Storingen – watervoorziening
Mogelijke storingsoorzaken en een foutopsporingshandlei-
ding – zie „Foutopsporingshandleiding (Watervoorziening)”.

Foutopsporingshandleiding (Watervoorziening)

Fout Oorzaak / Oplossing

Extreem lange opwarmtijd Kalkaanslag in het waterreser-
voir. / Ontkalken waterinstal-
latie (zie Onderhoud).

Water loopt weg – boiler kan 
niet worden gevuld.

Veiligheids-/aftapkraan is 
open. / Veiligheids-/aftapkraan 
sluiten.

Boiler kan niet worden ge-
leegd, hoewel de veiligheids-/
aftapkraan geopend is.

Aftapaansluiting van de veilig-
heids-/aftapklep is gesloten. / 
Opening controleren op ver-
ontreinigingen (sneeuwblub-
ber, ijs, bladeren etc.) en deze 
eventueel verwijderen.

Uit de aftapaansluiting van 
de veiligheids-/aftapkraan 
druppelt/stroomt water.

Waterdruk te hoog. / Pomp-
druk controleren (max. 
2,8 bar). Bij aansluiting op 
een centrale watervoorziening 
(land- resp. city-aansluiting) 
moet een drukregelaar worden 
gebruikt die verhindert dat een 
hogere druk dan 2,8 bar in de 
boiler kan optreden.

Na het uitschakelen van de 
kachel gaat de FrostControl 
open.

Bij temperaturen onder ca. 3 °C 
gaat de FrostControl automa-
tisch open / kachel inscha-
kelen / zonder verwarmings-
stand kan de  Frost Control pas 
bij temperaturen vanaf ca. 
7 °C weer worden gesloten / 
verwarmingselement voor 
 FrostControl gebruiken.

De FrostControl kan niet 
meer worden gesloten.

Temperatuur op de  FrostControl 
onder ca. 7 °C / kachel inscha-
kelen / zonder verwarmings-
stand kan  FrostControl pas bij 
temperaturen vanaf ca. 7 °C 
weer worden gesloten.

Draaischakelaar staat niet op 
„bedrijf”. / Draaischakelaar 
van FrostControl op „bedrijf” 
zetten aansluitend op de 
drukknop drukken tot deze 
vastklikt.

Als deze maatregelen niet tot verhelpen van de storing 
leiden, neem dan contact op met de Truma Service.

Afvalverwijdering

Het toestel moet volgens de bepalingen van overheidswege 
van het desbetreffende land worden afgevoerd. Nationale 
voorschriften en wetten (in Duitsland is dit bijv. de verordening 
m.b.t. oude voertuigen) moeten in acht worden genomen.
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Truma fabrieksgarantieverklaring

1. Dekking

De fabrikant geeft garantie in geval van gebreken aan het 
toestel die door materiaal- of fabricagefouten veroorzaakt zijn. 
Daarnaast blijven de aanspraken op wettelijke garantie jegens 
de verkoper bestaan.

De garantie geldt niet:

 – voor slijtageonderdelen en bij natuurlijke slijtage,
 – door gebruik van andere dan originele Truma-onderdelen 
in de apparaten,

 – bij gasdrukregelinstallaties als gevolg van schade door 
ongerechtigheden (bijv. oliën, weekmakers) in het gas,

 – door veronachtzaming van de Truma-inbouw- en 
gebruiksaanwijzingen,

 – als gevolg van onjuiste behandeling,
 – als gevolg van verkeerde transportverpakking.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt voor gebreken in de zin van artikel 1 die bin-
nen 24 maanden na sluiting van de koopovereenkomst tussen 
de verkoper en de klant ontstaan. De fabrikant zal dergelijke 
gebreken naderhand verhelpen, dat betekent naar zijn keuze 
door reparatie of vervangende levering. Als de fabrikant ga-
rantie geeft, begint de garantietermijn ten aanzien van de ge-
repareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw, maar loopt 
de oude termijn door. Verdere aanspraken, in het bijzonder 
aanspraken op schadeloosstelling door de koper of derden 
zijn uitgesloten. De voorschriften van de wet op de product-
aansprakelijkheid blijven onverlet.

De kosten voor gebruikmaking van de fabrieksservicedienst 
van Truma voor het verhelpen van een onder de garantie 
vallend gebrek – in het bijzonder transport-, reis-, werk- en 
materiaalkosten – draagt de fabrikant, voor zover de service-
dienst binnen Duitsland wordt gebruikt. Werkzaamheden door 
de servicedienst in andere landen zijn niet door de garantie 
gedekt.

Bijkomende kosten op grond van gecompliceerde uit- en in-
bouwomstandigheden van het toestel (bijv. demontage van 
meubel- of carrosseriedelen) kunnen niet als garantieclaim 
worden erkend.

3. Indiening van de garantieclaim

Het adres van de fabrikant luidt: 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 
85640 Putzbrunn, Duitsland

Bij storingen wendt u zich tot het Truma Servicecentrum of 
tot een van onze geautoriseerde servicepartners (zie Truma 
Serviceblad of www.truma.com). Beschrijf alstublieft uw 
klachten gedetailleerd en geef het fabrieksnummer van het 
toestel alsook de datum van aankoop op. 

Om de fabrikant in staat te stellen te controleren of er sprake 
is van een garantieclaim, moet de klant het toestel op eigen 
risico naar de fabrikant / servicepartner brengen of opsturen. 
Bij schade aan de warmtewisselaar moet de gebruikte gas-
drukregelaar eveneens worden opgestuurd.

Bij airconditioners:
Ter voorkoming van transportschade mag het toestel alleen 
na overleg met het Truma Servicecentrum Duitsland of met de 
respectieve geautoriseerde servicepartner worden verzonden. 
Anders berust het risico voor eventuele hieruit voortvloeiende 
transportschade bij de verzender.

Bij terugzending naar de fabriek alstublieft als vrachtgoed 
verzenden. In geval van garantie draagt de fabriek de trans-
portkosten c.q. kosten voor verzending naar de fabriek en 
terugzending naar de klant. Als er geen dekking bestaat, stelt 
de fabrikant de klant op de hoogte en noemt de door de fabri-
kant niet te dragen reparatiekosten; in dit geval komen ook de 
verzendkosten voor rekening van de klant.

Verklaring van overeenstemming

1. Gegevens van de producent

Naam: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Adres: Wernher-von-Braun-Str. 12, D-85640 Putzbrunn

2. Omschrijving van het toestel

Type / uitvoering:
 
LPG-combinatiekachel 
Combi 2 E*, Combi 4 (E)*, Combi 6 (E)*

* (UK) CP plus ready

3. Voldoet aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen

3.1 Richtlijn gastoestellen 90/396/EEG 
(Combi 2 E*: 2009/142/EG)

3.2 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
3.3 Verwarmingsrichtlijn 2001/56/EG, 2004/78/EG, 

2006/119/EG
3.4 Door motorvoertuigen veroorzaakte radiostoring 

72/245/EEG 
(met de uitbreidingen)

3.5 Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
3.6 Autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG
3.7 Drinkwaterrichtlijn 98/83/EEG

en draagt de typegoedkeuringsnummers
Combi 2 E*: e1 03 5020, E1 122R–00 0373
en het CE-markering met het CE-product-identificatienummer 
CE-0085CN0021.

en draagt de typegoedkeuringsnummers
Combi 4 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0193, E1 122R–00 0193
Combi 6 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0194, E1 122R–00 0194
en het CE-markering met het CE-product-identificatienummer 
CE-0085BS0085.

* (UK) CP plus ready

4. Toegepaste normen

EN 624; EN 15033; EN 298; 2001/56/EG; 2004/78/EG, 
2006/119/EG; 2004/104/EG; 2005/83/EG; 2006/28/EG; 
2000/53/EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG; EN 60335-1; 
EN 60335-2-21; EN 60335-2-30; EN 55014-1; EN 55014-2, 
EN 61000-3-2, -3-3, -4-2, -4-4, -4-5, -4-6, -4-11; DIN 2001-2; 
DVGW W270, KTW.

5. Toezichthoudende autoriteit

DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt (Duitse Bondsbureau voor 
Motorvoertuigen)

6. Gegevens over de functie van de ondertekenaar

Handtekening: ppa Axel Schulz
Leiding Productcenter/Productsupport Putzbrunn, 27.01.2013







 Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma 
Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten 
Servicepartner (siehe Truma Serviceheft oder 
www.truma.com).

Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp 
und Fabriknummer (siehe Typenschild) bereit.

 Always notify the Truma Service Centre or one of 
our authorised service partners if problems are 
encountered (see Truma Service Booklet or 
www.truma.com).

In order to avoid delays, please have the unit model 
and factory number ready (see type plate).

 Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou 
à un de nos partenaires de SAV agréés en cas de 
dysfonctionnements (consultez votre livret de service 
Truma ou www.truma.com).

Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez 
tenir prêts le type d’appareil et le numéro d’usine 
(voir plaque signalétique).

 In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza 
Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato 
(vedere il libretto di assistenza Truma o il sito 
www.truma.com). 

Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, 
tenere a portata di mano il modello dell’apparecchio e 
il numero di fabbrica (vedere targa dati).

 Bij storingen kunt u contact opnemen met het 
Truma Servicecentrum of met een van onze erkende 
servicepartners (zie Truma Serviceblad of
www.truma.com).

Voor een snelle bediening dient u apparaattype en 
fabrieksnummer (zie typeplaat) gereed te houden.

 Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en 
af vores autoriserede servicepartnere (se Truma 
servicehæftet eller www.truma.com). 

Sørg for at have oplysninger om apparattype 
og fabriksnummer (se typeskiltet) klar for hurtig 
behandling.

 Vid fel skall Truma servicecenter eller en av våra 
auktoriserade servicepartners kontaktas (se Truma 
servicehäfte eller www.truma.com). 

För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och 
serienummer (se typskylten) till hands.

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

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142

Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com

www.truma.com

 Las instrucciones de uso y montaje en su idioma 
pueden ser solicitadas al fabricante Truma o al 
servicio Truma de su país.

 Käyttö- ja asennusohjeita on saatavissa 
Trumavalmistajalta tai Truma huollosta.

 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen 
på ditt språk kan fås hos produsenten Truma 
eller hos Truma Service i ditt land.

 Οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στη γλώσσα 
της χώρας σας μπορούν να ζητηθούν από την 
κατασκευάστρια εταιρία Truma ή το Truma Σέρβις 
στη χώρα σας.

 Návod k použití a montážní návod si lze v řeči 
Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu 
Truma ve Vaší zemi.

 Návod na montáž a návod na použitie si môžete 
vyžiadať vo Vašom jazyku u výrobcu Truma alebo 
v Trumaservise vo Vašej krajine.

 Instruções de utilizaçaõ e de montagem podem 
ser solicitadas junto ao fabricante Truma ou da 
assistência técnica da Truma no seu país.

 A használati- és beépítési útmutatót az Ön anyanyelvén 
a helyi Truma gyártótól vagy Truma szerviztől 
szerezheti be.

 Instrukcji użytkowania i montażu w Państwa języku 
narodowym można zażądać u producenta firmy Truma 
lub w serwisie firmy Truma w Państwa kraju.

 Navodilo za uporabo in vgradnjo v svojem državnem
jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma ali pri
servisni službi Truma v vaši državi.

TR  Kendi ana dilinizdeki kullanma ve montaj talimatı 
üretici Truma‘dan veya ülkenizdeki Truma servisinden 
talep edilebilir.

 Руководство по эксплуатации и монтажу на языке 
Вашей страны Вы можете запросить у фирмы-
изготовителя Truma или в сервисной службе 
фирмы Truma в Вашей стране.
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