Gasvoorziening
Zorgeloos en flexibel in heel Europa.
Regelaars, ventielen en hogedrukslangen van Truma zijn de perfecte basis voor gascomfort in heel Europa.
Zonder aansluitproblemen en natuurlijk conform de maximale veiligheidsnormen.

Hogedruk gasslangen

De juiste slang op de juiste plaats. Nooit meer toevoerproblemen door verschillende flesventielen – dankzij de
landspecifieke hogedrukslangen van Truma reist u uiterst ontspannen. Naargelang het gebruik ontvangt u onze
landspecifieke slangen met en zonder slangbreukbeveiliging. Dankzij de geïntegreerde slangbreukbeveiliging is
het gebruik om te verwarmen tijdens het rijden in heel Europa toegelaten.
• Zes landspecifieke hogedrukslangen
• Probleemloze gastoevoer in heel Europa

SecuMotion

Veilig in beweging. De innovatieve gasdrukregelaar SecuMotion staat voor veilige en comfortabele
energietoevoer – ook tijdens het rijden!

DuoComfort
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Ononderbroken energietoevoer. DuoComfort schakelt automatisch over van de lege bedrijfsfles naar de volle
reservefles. Een display aan de regelaar informeert u bovendien over de status van de bedrijfsfles.DuoComfort
voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot verwarmen tijdens het rijden*.
• Optimale aanvulling op SecuMotion
• Automatische overschakeling op reservefles
• Statusindicatie voor bedrijfsfles
• Manuele keuze van de bedrijfsfles met draaiknop
* met hogedrukslangen zonder slangbreukbeveiliging

DuoControl

Twee flessen – één eenheid. DuoControl maakt het achteraf uitrusten bij een tweeflesseninstallatie
mogelijk. DuoControl is gasdrukregelaar en omschakelklep in één. Bij een lege bedrijfsfles schakelt
DuoControl automatisch over op de reservefles.
• Bijkomende uitrusting voor voertuigen
(tot bouwjaar 12/06) om te verwarmen in stilstand*
• Gasdrukregelaar en omschakelklep in één eenheid
• Automatische omschakeling op reservefles
• Statusindicatie voor bedrijfsfles
• Manuele keuze van de bedrijfsfles met draaiknop
* met hogedrukslangen zonder slangbreukbeveiliging

Afstandsdisplay DuoC
Alles klaar. DuoC, de nieuwe gasmeter voor DuoComfort en DuoControl, geeft binnenin het voertuig aan, welke
gasfles in gebruik en welke leeg is. Gedaan dus met verrassingen en onduidelijkheden. Daarvoor zorgt ook
EisEx. Het voorkomt, dat de regelaar bij lage temperaturen vastvriest. U hoeft daarvoor enkel via de gasmeter
het wintergebruik te activeren – klaar.
• Bedrijfstoestand van de gasflessen (vol/leeg) wordt binnenin het voertuig getoond
• EisEx tegen bevriezing van de regelaar bij koude

Gas afstandsschakelaar
Alles onder controle. Met de Truma gas afstandsschakelaar schakelt u de gastoevoer gewoon vanuit de
binnenruimte uit. Naar de gasfleskast lopen en de gasflessen dichtdraaien wordt zo overbodig.
Superhandig en superveilig.
• Onderbreken van de gastoevoer, zonder uit te stappen
• Comfortabele aanvulling van de een- en tweeflesseninstallatie
Informeert u bij een verkoper naar de prijzen
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