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Instrukcja obsługi
Instrukcja montażu
Proszę przechowywać w pojeździe!
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PL-31-619 Krakau Fax (012) 641 91 33
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Przykład montażu

1 Bojler elektryczny Truma
2 Element obsługi
3 Zawór bezpieczeństwa/

spustowy

Bojler elektryczny
Elektryczny podgrzewacz wody 230 V, 850 W

Napraw dokonywać
może tylko fachowiec!

1. Każda zmiana w urządzeniu
lub użycie części zamiennych i
ważnych dla działania części
wyposażenia, nie będących
oryginalnymi częściami Truma,
oraz nieprzestrzeganie in-
strukcji montażu i obsługi po-
woduje wygaśnięcie gwaran-
cji oraz wykluczenie roszczeń
z tytułu odpowiedzialności.
Wygasa poza tym świadec-
two homologacyjne urządze-
nia i skutkiem tego również w
niektórych krajach dopusz-
czenie pojazdu do ruchu.

2. Jeśli używa się tylko insta-
lacji wody zimnej bez bojlera,
kocioł bojlera napełnia się
również w tym przypadku wo-
dą. Aby uniknąć uszkodzeń
wskutek mrozu, wodę spuścić
przez uruchomienie zaworu
bezpieczeństwa/ spustowego,
nawet wtedy, gdy bojler nie
był użytkowany. Alternatyw-
nie, przed przyłączem zimnej i
ciepłej wody można zamonto-
wać dwa odporne na gorącą
wodę zawory odcinające.

3. W przypadku podłączenia
do centralnego zaopatrzenia
w wodę (na wsi lub w mieć-
cie) należy zainstalować re-
duktor ciśnienia, uniemożli-
wiający powstanie w bojlerze
ciśnień powyżej 2,8 bar.

W przypadku awarii prosimy
zwrócić się koniecznie do ser-
wisu firmy Truma.

Załączona do urządzenia żółta
nalepka ze wskazówkami
ostrzegawczymi musi być
przez montującego wzgl.
właściciela pojazdu umiesz-
czona w pojeździe w miejscu
dobrze widocznym dla każde-
go użytkownika (np. na
drzwiach szafki odzieżowej)!
W przypadku braku nalepki
można jej zażądać od Truma.

Konserwacja

Zastosowany zbiornik
wodny składa się ze

stali szlachetnej VA zdatnej do
przechowywania artykułów
spożywczych.

Do odwapniania bojlera uży-
wać octu winnego dopro-
wadzanego do urządzenia
przez dopływ wody. Pozosta-
wić na czas potrzebny do za-
działania a następnie bojler
dokładnie przepłukać świeżą
wodą. Do dezynfekcji zaleca-
my „Certisil-Argento“, inne
produkty - a zwłaszcza zawie-
rające chlor - są nieodpowied-
nie.

Aby uniknąć zagnieżdżania się
mikroorganizmów należy pod-
grzewać bojler w regularnych
odstępach do 70°C.

Nie używać wody jako wody
pitnej!

Dane techniczne
ustalone według warunków 
kontrolnych Truma

Zasilanie elektryczne:
230 V ~, 50 Hz
Pobór mocy: 850 Watt (3,7 A)
Pojemność wodna:
14 litrów
Czas podgrzewania z ok.
15°C do ok. 70°C:
ok. 70 minut
Ograniczenie temperatury:
70°C
Zabezpieczenie przed nad-
mierną temperaturą: 90°C
Ciśnienie wody:
do max. 2,8 bar
Ciężar (bez zawartości):
ok. 3 kg
Wymiary:
wysokość: 295 mm, 
szerokość: 405 mm

Deklaracja zgodności:
Bojler elektryczny Truma speł-
nia wymagania normy
EN 60335, dyrektywy o kom-
patybilności elektromagne-
tycznej 89/336/EWG, dyrekty-
wy o niskim napięciu
73/23/EWG oraz obowiązują-
cych z nimi norm i specyfikacji
technicznych, przez co produ-
cent jest uprawniony do ozna-
czania urządzenia znakiem CE.

Zmiany techniczne 
zastrzeżone!

Ważne wskazówki obsługi
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Przed uruchomieniem ko-
niecznie przestrzegać instruk-
cji obsługi i „Ważnych wska-
zówek obsługi”! Właściciel po-
jazdu jest odpowiedzialny za
prawidłową obsługę urządzenia.

Przed pierwszym uży-
ciem należy koniecznie

dokładnie przepłukać cały
wodny układ zasilający pod-
grzaną, czystą wodą. Gdy boj-
ler nie jest eksploatowany, w
razie mrozu należy go opróż-
nić! Nie udzielamy gwaran-
cji na szkody powstałe w
wyniku mrozu!

Napełnianie bojlera

1. Sprawdzić, czy zawór bez-
pieczeństwa/spustowy na do-
pływie wody zimnej jest za-
mknięty: dźwignia poziomo,
położenie (a).

a = Położenie dźwigni 
„Zamknięte“

b = Położenie dźwigni 
„Opróżnianie“

2. Otworzyć kurek wody cie-
płej w łazience lub kuchni, w
przypadku mieszaczy z prese-
lekcją lub armatur jednodźwi-
gniowych ustawić na „ciepłe“.

3. Włączyć zasilanie energią dla
pompy wodnej (wyłącznik
główny lub przełącznik pompy).

Armatury zostawić otwarte na
tak długo, dopóki bojler nie
zostanie napełniony wskutek
wyparcia powietrza i nie za-
cznie płynąć woda.

W przypadku mrozu napełnia-
nie może być utrudnione
wskutek zamarznięcia resztek
wody. Bojler można odmrozić
przez krótkie uruchomienie
(max. 2 minuty). Zamarznięte
przewody można odmrozić
przez podgrzanie wnętrza.

a

b
a

Opróżnianie bojlera

Jeśli przyczepa kem-
pingowa nie jest uży-

wana w okresie mrozu, należy
na wszelki wypadek opróżnić
bojler!

1. Przerwać dopływ prądu do
pompy wodnej (wyłącznik
główny lub przełącznik pompy).

2. Otworzyć kurki wody cie-
płej w łazience i kuchni.

3. Otworzyć zawór bezpie-
czeństwa/spustowy: dźwignia
pionowo, położenie (b).

4. Bojler jest teraz opróżniany
przez zawór bezpieczeństwa/
spustowy bezpośrednio na
zewnątrz. Sprawdzić, czy 
woda całkowicie spłynęła 
(14 litrów).

Uruchomienie

c = Przełącznik sprężynowy 
„Wyl“

d = Przełącznik sprężynowy 
„Zał“

Włączyć bojler na panelu ob-
sługi (c). Lampka kontrolna
wskazuje, że urządzenie jest
włączone.

Przy stosowaniu przełączni-
ków specyficznych dla pojaz-
du należy przestrzegać in-
strukcji obsługi producenta
pojazdu.

Temperatura wody nie
jest ustawiana wstęp-

nie, automatyczne ogranicze-
nie temperatury przy ok.
70°C.

Elektryczny pręt grzejny
wyposażony jest w

urządzenie zabezpieczające
przed przegrzaniem. W przy-
padku awarii wyłączyć za po-
mocą elementu obsługi, od-
czekać 5 min. i ponownie 
włączyć.

Boiler EL

230 V ~

c
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1. Przypadki objęte 
gwarancją

Producent udziela gwarancji
na braki sprzętu, spowodowa-
ne błędami materiałowymi lub
produkcyjnymi. Oprócz tego
nadal istnieją ustawowe rosz-
czenia gwarancyjne w stosun-
ku do sprzedawcy.

Roszczenie gwarancyjne nie
przysługuje

- na części eksploatacyjne
oraz w razie naturalnego 
zużycia,

- stosowania nieoryginalnych
części zamiennych w urzą-
dzeniach,

- wskutek nieprzestrzegania
instrukcji montażu i obsługi
Truma,

- wskutek nieprawidłowego
obchodzenia się z urządze-
niem,

- wskutek nieprawidłowego,
niedokonanego przez Truma
opakowania do transportu.

2. Zakres gwarancji

Gwarancja obowiązuje dla
braków w sensie punktu 1 po-
wstałych w ciągu 
24 miesięcy od zawarcia umo-
wy kupna-sprzedaży między
sprzedawcą i użytkownikiem
końcowym. Producent usunie
takie usterki poprzez świad-
czenie dodatkowe, to znaczy
według jego wyboru poprzez
naprawę lub wymianę. Jeśli
producent wykona świadcze-
nie gwarancyjne, okres gwa-
rancyjny nie rozpoczyna się ze
względu na naprawiane lub
wymieniane części od począt-
ku, lecz biegnie dalej z pier-
wotnym terminem. Wykluczo-
ne są wykraczające poza po-
wyższe roszczenia, w szcze-
gólności roszczenia odszkodo-
wawcze kupującego lub osób
trzecich. Nie naruszone pozo-
stają przepisy ustawy o odpo-
wiedzialności producenta za
jakość produktu.

Koszty korzystania z fabrycz-
nego serwisu Trumy w celu
usunięcia braków objętych
gwarancją, w szczególności
koszty transportu, dojazdu, ro-
bocizny i materiałów ponosi
producent, jeżeli pracę wyko-
na serwis na terenie Niemiec.
Czynności serwisowe w in-
nych krajach nie są pokrywa-
ne w ramach gwarancji.

Dodatkowe koszty powstałe
w wyniku utrudnionych wa-
runków demontażu i montażu
urządzenia (np. demontaż me-
bli lub elementów karoserii)
nie będą uznawane jako
świadczenie gwarancyine.

3. Dochodzenie roszczeń
gwarancyjnych

Adres producenta brzmi: 
Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG, Wernher-
von-Braun-Straße 12, 
D-85640 Putzbrunn. W Niem-
czech należy w razie awarii
zgłaszać ją do centrali serwi-
sowej Truma, w innych krajach
do dyspozycji są odpowiedni
partnerzy serwisowi (patrz in-
deks adresów). Reklamację
należy dokładnie opisać. Poza
tym należy przedłożyć prawi-
dłowo wypełnioną kartę gwa-
rancyjną lub podać numer fa-
bryczny urządzenia oraz datę
zakupu.

Aby producent mógł spraw-
dzić, czy wystąpił przypadek
podlegający świadczeniu gwa-
rancyjnemu, odbiorca końco-
wy powinien na własne ryzy-
ko dostarczyć lub przesłać
urządzenie producentowi.

W razie przesyłania do zakła-
du producenta należy skorzy-
stać z transportu towarowe-
go. W przypadku podlegają-
cym świadczeniu gwarancyj-
nemu zakład pokrywa koszty
transportu lub wysyłki oraz
odesłania urządzenia. Jeżeli
usterka nie jest objęta gwa-
rancją, producent informuje o
tym klienta i podaje mu kosz-
ty naprawy, których nie pono-
si producent; w takim wypad-
ku również koszty wysyłki ob-
ciążają klienta.

Instrukcja obsługi Oświadczenie o gwarancji producenta Truma
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Bojler elektryczny 
Truma 230 V, 850 W

Instrukcja montażu

Montaż i naprawę urządze-
nia może przeprowadzać
wyłącznie fachowiec. Przed
rozpoczęciem prac starannie
przeczytać instrukcję montażu
i dostosować się do jej treści!

Wybór miejsca 
i montaż

Wybrać miejsce montażu (nie
w przestrzeni do zabudowy za
ogrzewaniem) w taki sposób,
aby można było ułożyć jak naj-
krótsze przewody ciepłej wo-
dy. Bojler musi być w każdej
chwili łatwo dostępny w celu
dokonania prac serwisowych
oraz demontażu i montażu.

Dokładnie przykręcić bojler za
pomocą znajdujących się w
komplecie śrub B 5,5 x 70 i
podkładek (1) do odpowied-
niego podłoża (płyta drewnia-
na, laminowane listwy drew-
niane lub podłoga metalowa)
na podłodze pojazdu. W celu

wzmocnienia płaszcza izola-
cyjnego należy zawsze uży-
wać fabrycznie zamontowa-
nych wstępnie tulei wspor-
czych (2).

Podłączenie wody

Do bojlera można zastosować
wszystkie rodzaje pomp ci-
śnieniowych i głębinowych do
2,8 bar, również bateriemie-
szakowe z lub bez przełączni-
ka elektrycznego.

Rys. A: W przypadku zastoso-
wania pomp głębinowych na-
leży zamontować zawór
zwrotny (3 – brak w zakresie
dostawy) między pompą i
pierwszym odgałęzieniem
(strzałka wskazuje kierunek
przepływu).

Rys. B: W przypadku zastoso-
wania pomp ciśnieniowych o
dużej histerezie przełączenio-
wej, przez zawór zimnej wody
może przepływać gorąca wo-
da. Jako blokadę strumienia
zwrotnego zalecamy zamon-
towanie zaworu zwrotnego
(4 – brak w zakresie dostawy)
pomiędzy odejściem do zawo-
ru ciepłej wody i zaworem
spustowym.

Na przyłączu do bojlera i za-
woru bezpieczeństwa/spusto-
wego należy zastosować wę-
że gumowe odporne na 
ciśnienie i gorącą wodę (np. 
Truma-Boiler-Schlauch SBH,
odporny na środki spożywcze
i ciśnienie do 3,5 bar) o śred-
nicy wewnętrznej 10 mm.

Do układania rur na (np. sys-
tem John Guest) Truma oferu-
je jako wyposażenie specjalne
przyłącza wodne (5 + 6), za-
wór spustowy bezpieczeń-
stwa (7) oraz zawór zwrotny
(3 + 4) z przyłączem o gwincie
wewnętrznym Ø 12 mm.

W przypadku przyłączy do
centralnej sieci wodnej (przy-
łącze Land lub City) lub przy
zastosowaniu silnych pomp
należy zamontować reduktor
ciśnienia, który zapobiega po-
wstawaniu w bojlerze ciśnień
powyżej 2,8 bar.

Węże należy kłaść w
jak najkrótszych odcin-

kach i bez zagięć. Wszystkie
przyłączki węży należy zabez-
pieczyć opaskami zaciskowy-
mi (także zimna woda)! Na
skutek nagrzania wody i wyni-
kającego stąd wydłużenia,
mogą wystąpić aż do zadziała-
nia bezpiecznika nadciśnienio-
wego w zaworze bezpieczeń-
stwa/spustowym wyższe ci-
śnienia do 3,5 bar (również w
wypadku pomp głębinowych).

W celu wzmocnienia
węży na ścianie lub 

podłodze, zalecamy użycie
przewodów giętkich (nr art.
40711-00). Jeśli zamontowane
jest ogrzewanie gazowe, wę-
że do wody można zamoco-
wać zaciskami w sposób za-
bezpieczający przed mrozem
na rurach ciepłego powietrza.

Aby zapewnić możli-
wość całkowitego

opróżnienia bojlera z wody,
należy użyć przy przyłączu 
ciepłej wody przyłącze kątowe
z zaworem napowietrzającym
(5)!

Wszystkie przewody
wodne układać ze

spadkiem w kierunku zaworu
bezpieczeństwa/spustowego!
Gwarancja nie obejmuje
szkód powstałych na skutek
mrozu!

Montaż zaworu 
bezpieczeństwa/
spustowego

Rys. A + B: Zawór bezpie-
czeństwa/spustowy (7) za-
montować w miejscu dobrze
dostępnym w pobliżu bojlera.
Wywiercić otwór Ø 18 mm i
włożyć króciec opróżniający z
wężem (8). Zawór bezpie-
czeństwa/spustowy zamoco-

wać za pomocą 2 śrub.
Odwodnienie wykonać bezpo-
średnio na zewnątrz w miej-
scu chronionym przed wodą
rozbryzgową (w razie potrze-
by zamontować osłoną prze-
ciwbryzgową).

Układanie przewodów
wodnych

1. Rys. A + B: Podłączyć zim-
ną wodę (9) stwa/spustowe-
go (7). Nie ma konieczności
zwracania uwagi na kierunek
przepływu wody.

2. Zainstalować przyłącze ką-
towe z wbudowanym zawo-
rem napowietrzającym (5) na
przewodzie ciepłej wody (gór-
na rura) i przyłącze kątowe
bez zaworu napowietrzające-
go (6) na przewodzie zimnej
wody (dolna rura).

Nałożyć nakrętkę (10), pier-
ścień zaciskowy (11) i okrągły
pierścień samouszczelniający
(12). Złożyć śrubunek przyłą-
cza i rury a następnie dokręcić
nakrętkę (10).

Kierunek jazdy

Wąż gumowy napowie-trzaja-
cy o średnicy zewnetrznej
Ø 11 mm (14) wsunąć na tule-
je zaworu napowietrzającego
(15) i odprowadzić na ze-
wnatrz. Wykonać z zachowa-
niem promienia łuku nie
mniejszym niż 40 mm.

Przyciąć wąż napowietrzający
ok. 20 mm pod podłogą pojaz-
du z zachowaniem skosu
45° w kierunku jazdy.

3. Rys. A + B: Wykonać na
bojlerze przyłącze węża gięt-
kiego (16) dla dopływu zimnej
wody pomiędzy zaworem
bezpieczeństwa/spustowego
(7) i przyłączem kątowym
(6 – dolna rura).
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4. Ułożyć przewód ciepłej wo-
dy (17) od przyłącza kątowego
z wbudowanym zaworem 
napowietrzającym (5 – górna
rura) do miejsc użytku ciepłej
wody.

Montaż elementu
obsługi

Przy stosowaniu ele-
mentów obsługi specy-

ficznych dla pojazdu i produ-
centa, należy wykonać podłą-
czenie elektryczne według
opisów złączy firmy Truma.
Każda zmiana należących do
kompletu części Truma prowa-
dzi do wygaśnięcia gwarancji
oraz wyłączenia roszczeń od
odpowiedzialności. Monter
(producent) jest odpowiedzial-
ny za instrukcję obsługi dla
użytkownika oraz nadrukowa-
nie informacji na elementach 
obsługi!

Przy wyborze miejsca zwrócić
uwagę na to, aby element ob-
sługi (20) nie był wystawiony
na bezpośrednie działanie pro-
mieniowania cieplnego. Dłu-
gość kabla przyłączeniowego
2,5 m.

Jeśli montaż podtynko-
wy elementu obsługi

nie jest możliwy, Truma do-
starczy na życzenie ramkę na-
tynkową (18 – nr art. 40000-
52600), jako wyposażenie
specjalne.

Wywiercić otwór Ø 55 mm.
Przeprowadzić do tyłu kabel
(19) i zamocować element ob-
sługi (20) za pomocą 4 śrub
(21). Następnie nasadzić ram-
kę przykrywającą (22) i ułożyć
kabel (19) do bojler.

Jako wykończenie dla
ramki pokrywającej 

Truma dostarcza jako wyposa-
żenie specjalne elementy
boczne (23) w 8 różnych kolo-
rach. (Proszę zapytać o to
sprzedawcę.)

Ø 55 m
m

19

23

23
22

18

20

21

Podłączenie 
elektryczne 230 V

Podłączenie elektrycz-
ne może przeprowa-

dzać wyłącznie specjalista 
(w Niemczech wg VDE 0100,
część 721).

Podane tutaj wskazówki nie
są przeznaczone dla laików w
celu wykonania podłączenia
elektrycznego, lecz służą jako
dodatkowa informacja dla pra-
cującego na ich zlecenie spe-
cjalisty!

Połączenie do sieci odbywa
się za pomocą kabla 
3 x 1,5 mm2 (np. przewód
giętki HO5VV-F) do puszki roz-
gałęźnej (rys. A + B: 24 – nie
zawiera się w komplecie).
Niedopuszczalne jest stoso-
wanie kabla przyłączeniowego
z wtyczką sieciową.

Koniecznie zwrócić uwagę na
staranne podłączenie z zacho-
waniem prawidłowych kolo-
rów!

Do prac serwisowych lub na-
prawczych dostępny musi być
miejscowy odłącznik w celu
wielubiegunowego odłączania
od sieci z odstępem między
stykami co najmniej 3 mm.

Rys. A + B: Umieścić puszkę
rozgałęźną (24) w pobliżu
urządzenia – na podłodze lub
ścianie pojazdu (długość kabla
110 cm).

Kabel panelu obsługi, prze-
wód zasilający 230 V i kabel
do grzałki podłączyć według
planu przyłączy.

1 = element obsługi
2 = przewód doprowadzający 

3 x 1,5 mm2

3 = grzałka
4 = brązowy
5 = zielony
6 = niebieski
7 = żółty
8 = biały
9 = żółty/zielony

Wszystkie kable muszą
być zabezpieczone

obejmami!

Kontrola działania

Po zabudowie należy spraw-
dzić szczelność przyłączy
wodnych oraz wszystkie funk-
cje zgodnie z instrukcją użyt-
kowania.

Następnie należy upewnić
się, że przy opróżnianiu ściek-
nie cała zawartość wody w
układzie (14 litrów).

Nie udzielamy gwarancji za
szkody spowodowane za-
marznięciem!

Ostrzeżenia

Dołączona do urządzenia żółta
naklejka z ostrzeżeniami musi
zostać umieszczona w pojeź-
dzie przez montera lub właści-
ciela pojazdu, w miejscu wi-
docznym dla każdego użyt-
kownika (np. na drzwiach sza-
fy ubraniowej)! W razie braku
naklejki można ją zamówić w
firmie Truma.


