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6. NL - Productinformatie
exodraft’s regelaar EFC18 is samen met de exodraft rookgasventilatoren ont-wikkeld voor gebruik 
in open haarden, hout- of kolenkachels en verwarmingsketels met vaste brandstof.

In combinatie met een temperatuursensor kan de regelaar de ventilator automatisch starten en 
stoppen. Eenvoudige programmering van de regelaar maakt het mogelijk de EFC18 optimaal te 
gebruiken met een open haard of kachel / ketel.

Wanneer er brandstof wordt bijgevuld kan de EFC18 er voor zorgen dat de snelheid van de venti-
lator (de ’trek’) tot de maximumwaarde wordt opgevoerd (3 minuten), en dan naar het oorspron-
klijke niveau terugkeert.
Vermogen / snelheid van de ventilator kunnen worden ingesteld van 1-9.

6.1 Montage van de EFC18 en de temperatuursensor

Montage van de EFC18

•	 Verwijder, om het controlepaneel los te 
kunnen maken, allereerst het frame.

•	 Achter in het frame zitten twee schro-
even waarmee het paneel aan de basis 
vastzit. Draai deze los en verwijder het 
paneel.

•	 Monteer dan de basis aan de muur.

   
Montage van de temperatuursensor

•	 Vóór de sensor gemonteerd wordt, een 
4mm gat in de bodem van de ventilator 
boren.

•	 Plaats de sensor zoals ge-toond op de 
afbeelding hieronder.

RSV RS
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6.2 Installatie

Sluit de EFC18 aan op de temperatuursensor volgens onderstaand schema.

!   Open de unit alleen als de stroom is uitgeschakeld.

6.3 Instelling

Voor de ingebruikname wordt de EFC18 zodanig ingesteld dat de temperatuursensor de ventilator 
activeert bij een temperatuur van 20 °C, 40 °C of 80 °C. 
De instelling van fabriek is 40 °C. 

Instellen van het temperatuurbereik

Stap Handeling

1 De regelaar moet op ’standby’ staan (”–” in het display).

2 Houd de knop gedurende 5 sec. ingedrukt: het display wisselt hierna tussen 0, l, 2 of 3.

3 Houd, zodra het gewenste getal verschijnt, de knop opnieuw ingedrukt totdat er een horizontale streep 
(“—”) verschijnt.

Instellingsmogelijkheden:
0 = gemonteerd zonder sensor.
1 = Automatische ventilatorstart / -stop, 20 °C (open haard / dichte (hout)kachel / ketel).
2 = Automatische ventilatorstart / -stop, 40 °C (open haard / dichte (hout)kachel / ketel).
3 = Automatische ventilatorstart / -stop, 80 °C (alternatieve instelling bij dichte (hout)kachel /     
      ketel: late start / snelle stop).

6.4 Dagelijks gebruik

Start
Leg het aanmaakhout klaar en start de EFC18 met een korte druk op de knop. Steek het vuur aan: 
de ventilator draait 7 minuten op volle kracht om daarna tot het eerder ingestelde niveau terug te 
vallen. De snelheid kan op ieder moment worden gewijzigd van 1-9 door aanhoudend op de knop 
te drukken.

Bijvullen
Als de sensor actief is (rode stip in het display) kan de bijvulfunctie geactiveerd worden met een 
korte druk op de knop. De ventilator draait 3 minuten op volle toeren.

Automatische stop
Als de rode stip in het display knippert is de naloopfase begonnen: 45 minuten nadat de tempera-
tuur bij de sensor onder de 20 °C, 40 °C of 80 °C komt (al naar gelang de 
instelling) stopt de ventilator automatisch.

Automatische functie
Als de rode stip in het display brandt, ligt de temperatuur bij de sensor boven de ingestelde wa-
arde. De ventilator kan nu alleen gestopt worden door de stroom af te breken.

Fout in de sensor
Bij een fout in de sensor knippert er een “E” in het display. Controleer de installatie.
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DK: exodraft
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

SE: exodraft 
Årnäsvägen 25B
SE-432 96 Åskloster
Tlf: +46 (0)8-5000 1520
Fax: +46 (0)340-62 64 42
info@exodraft.se
www.exodraft.se

NO: exodraft
Fjordgløttveien 11
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
Fax: +47 3378 4110
info@exodraft.no
www.exodraft.no

UK: exodraft
Unit 3, Lancaster Ct.
Cressex Business Park
GB-High Wycombe HP12 3TD
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

FR: exodraft
70, avenue de Clichy
75017 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 90 88 90
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr 

DE: exodraft 
Niederlassung Deutschland
Rosengartenstr. 9
DE-55569 Monzingen
Tel: +49 (0)6751 855 599-0
Fax: +49 (0)6751 855 599-9
info@exodraft.de
www.exodraft.de

Szeroki asortyment produktów exodraft oparty jest na ponad 50-letniem doświadczeniu 
oraz wiedzy w zakresie technologii spalania i ciągu kominowego.
Nasze produkty są znane z wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Nasza fi rma bierze udział w 
tworzeniu standardów i wymagań dla technologii ciągu kominowego.

Produkty exodraft są zgodne z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi. 
Sprzedawane są w ponad 40 krajach. Są przeznaczone zarówno do użytku prywatnego 
– do kominków jako antidotum na problemy z ciągiem w kominie oraz do większych 
komercyjnych i przemysłowych instalacji kotłowych.

exodraft – dawniej EXHAUSTO

Kominki gazoweUrządzenia na paliwo 
stałe w tym również 
drewno (piece wolno 
stojące, wkłady i kasety 
kominkowe)

Restauracje i puby

Instalacje z kilkoma 
urządzeniami grzew-
czymi podłączonymi do 
wspólnego przewodu 
kominowego

Instalacje z kilkoma 
kominkami lub piecami 
kominkowymi podłą-
czonymi do wspólnego 
przewodu kominowego

Instalacje przemysłowe

Kotły grzewcze na olej 
opałowy lub gaz

Kotły grzewcze na 
paliwa stałe i biomasę 
(np. pelet)

Piekarnie
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