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Tomada exterior de gás

Símbolos utilizados

O símbolo indica possíveis perigos.

Finalidade

A tomada exterior de gás está homologada exclusivamente 
para montagem e funcionamento em “Caravanas” da classe 
de veículo O e “Autocaravanas” da classe M1.

Dados técnicos

Dimensões (C x L x A)
145 x 107 x 28 mm
Pressão de serviço
30 / 50 mbar

Ao ligar aparelhos de gás exteriores, a pressão de serviço 
da alimentação de gás de 30 ou 50 mbar deverá coincidir 
com a pressão de serviço do aparelho a ligar (ver placa de 
identificação).

A ligação por encaixe só poderá ser acoplada quando a vál-
vula de corte rápido estiver fechada. Ao empurrar para trás a 
luva de acoplamento, solta-se o sistema de bloqueio.

A válvula de acoplamento K foi concebida de modo a permitir a 
abertura da válvula de corte rápido somente quando o acopla-
mento é feito através da ligação por encaixe. Para acoplamento, 
insere-se a ligação por encaixe no acoplamento de segurança.

O manuseamento é possível com uma mão. Quando desa-
coplado, deve fechar-se a abertura da válvula com a capa de 
proteção.

A tomada exterior de gás é adequada somente 
para extração de gás, não para abastecimento no 

sistema de gás.
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
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Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159
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PT Em caso de falhas, contactar o centro de assistência da 

Truma ou um parceiro de assistência autorizado 

(consultar www.truma.com).

 Para um processamento rápido, ter à mão a informação 

sobre o tipo de aparelho e o número de série (ver a placa de 

identificação).


