
Informacja produktowa
Caramatic TwoControl – zdalny sygnalizator  
z grzałką do reduktora

Co to jest Caramatic TwoControl?
TwoControl to jednostka informacyjno-sterująca, stosowana w kamperach i 
przyczepach kempingowych. Pozwala ona zarówno na monitorowanie butli 
roboczej i rezerwowej instalacji dwubutlowej, jak i na monitorowanie grzałki 
reduktora Eis-Ex.

Gdzie można stosować Caramatic TwoControl?
System przeznaczony jest do współpracy z zespołami reduktora z 
zabezpieczeniem, reduktorami i przełącznikami serii Caramatic:
• DriveTwo   /   ProTwo   /   SwitchTwo

Ponadto Caramatic TwoControl jest kompatybilny z zespołami reduktorów 
gazu firmy Truma w kolorze srebrnym: 
• DuoControl CS   /   DuoComfort

Jakie są zalety produktu?
• Komfortowy nadzór nad instalacją gazową – bez potrzeby zaglądania do 

skrzynki na butle gazowe
• Informacja, z której butli pobierany jest aktualnie gaz
• Uruchamianie grzałki reduktora jednym naciśnięciem przycisku
• Informacja o trybie pracy grzalki

Opakowanie sklepowe  
Caramatic TwoControl – zdalny sygnalizator z grzałką do reduktora
Jednostka informacyjno-sterująca z czujnikiem dla zdalnego  71 300 00 
sygnalizatora i grzałki reduktora Eis-Ex 
Części zamienne
Jednostka informacyjno-sterująca, kabel przyłączeniowy dł. 6 m 71 391 20
Rama osłaniająca, kolor: antracyt 71 391 00
Czujnik zdalnego sygnalizatora, kabel przyłączeniowy dł. 2 m 71 390 00
Grzałka reduktora Eis-Ex, kabel przyłączeniowy dł. 2 m 71 390 20

Przykłady zastosowania:

Caramatic DriveTwo Caramatic SwitchTwo
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Caramatic TwoControl – grzałka reduktora

Co to jest Caramatic TwoControl?
TwoControl to jednostka informacyjno-sterująca grzałką reduktora Eis-Ex, 
stosowana w kamperach i przyczepach kampingowych. Dzięki niej możliwe 
jest monitorowanie grzałki reduktora Eis-Ex

Gdzie można stosować Caramatic TwoControl?
System przeznaczony jest do współpracy z zespołami reduktora  
z zabezpieczeniem, reduktorami i przełącznikami serii Caramatic:
• DriveOne
• BasicOne z zestawem kontrolnym

Ponadto Caramatic TwoControl jest kompatybilny z zespołem reduktora  
z zabezpieczeniem firmy Truma w kolorze srebrnym: 
• MonoControl CS

Jakie są zalety produktu?
• Komfortowy nadzór nad instalacją gazową – bez potrzeby zaglądania  

do skrzynki na butle gazowe
• Uruchamianie grzałki reduktora jednym naciśnięciem przycisku
• Informacja o trybie pracy grzalki

Opakowanie sklepowe  
Caramatic TwoControl – grzałka reduktora
Jednostka informacyjno-sterująca z grzałką reduktora Eis-Ex 71 300 20
Części zamienne
Jednostka informacyjno-sterująca, kabel przyłączeniowy dł. 6 m 71 391 20
Rama osłaniająca, kolor: antracyt 71 391 00
Grzałka reduktora Eis-Ex, kabel przyłączeniowy dł. 2 m 71 390 20

Przykłady zastosowania:

Caramatic DriveOne Caramatic BasicOne z zestawem kontrolnym
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