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2. NL – Productinformatie
Symbolen:

De volgende symbolen worden in de handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op risico of gevaar 
voor het beschadigen van het product

Verbodssymbool:

     Het negeren van de aanwijzingen die met een verbodssymbool staan aangegeven, is 
     verbonden met levensgevaar.

Gevarensymbool:

!     Het negeren van de aanwijzingen die met een gevarensymbool staan aangegeven
    is verbonden met risico voor persoonlijk letsel of beschadiging van het materiaal.

! OM RISICO VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSOONLIJK LETSEL ZO KLEIN MOGELIJK 
TE HOUDEN, MOET ONDERSTAANDE WORDEN GEVOLGD:

•	Gebruik de unit in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant. Neem bij  
vragen contact op met de dealer.

•	Bij onderhoud aan de unit: schakel de stroom uit en vergrendel deze zodat niemand de stroom 
per ongeluk weer kan inschakelen.

•	De installatie moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen en in overeenstemming met 
de geldende nationale regelgeving.

•	Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor deze unit, en de algemene  
veiligheidsvoorschriften.

•	Deze unit moet worden geaard in de installatie
Verschroten:

Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Het product moet worden verschroot volgende de nationale 
regelgeving voor het verschroten van elektronisch afval.

2.1 Inhoud van de verpakking

Bevat:
1 bedieningspaneel EW41
1 regelkast (Power unit) voor montage op de schoorsteen
1 temperatuursensor
1 zak met bevestigingsprofiel voor temperatuursensor, met pluggen, schroeven e.d.
4 AA (LR6) batterijen
Installatie- en bedieningshandleiding
Snelgids

Het serienummer is te vinden op de achterkant van het 
bedieningspaneel (soms onder de deksel)

2.2 Toebehoren

Extra toebehoren (apart bestellen)

Artikelnr. Artikel Benaming

EW41REPEATER Signaalversterker Als het nodig is de regelkast en het bedieningspaneel zó ver van elkaar te 
plaatsen dat het signaal niet ontvangen kan worden, kan het signaal met een 
signaalversterker versterkt worden. Deze is als extra toebehoren verkrijgbaar.

0502232 Netadapter Het bedieningspaneel kan op het lichtnet worden aangesloten met een 230 
V netadapter: er zijn dan geen batterijen nodig.

1100703 Bevestigingsmateriaal 
voor montage op stalen 
schoorsteen

Als de regelkast op een stalen schoorsteen moet worden gemonteerd, is 
hiervoor een montagekit verkrijgbaar.

0502301 Extra bedieningspaneel Indien men de rookgasventilator met meerdere bedieningspanelen wil 
regelen, kunnen er meerdere in het systeem worden aangesloten.
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2.3 Toepassing

exodraft’s draadloze sturing EW41 is samen met de exodraft rookgasventilator ontwikkeld voor gebruik in 
combinatie met open haarden, houtkachels en verwarmingsketels met vaste brandstof.

De regeling kan de rookgasventilator automatisch starten door middel van de temperatuursensor, maar dit is 
ook mogelijk door aan/uit op het bedieningspaneel te activeren. De temperatuursensor bewaakt het vuur en 
meldt als er meer brandstof moet worden aangebracht. Als de temperatuur nog meer daalt, gaat de rook-
ventilator uit. Eenvoudige programmering van de sturing maakt het mogelijk de EW41 optimaal te gebruiken 
samen met een open haard of kachel/ketel.

Met de regeling kan er ook worden gewaarschuwd bij een te hoge schoorsteentemperatuur.
Ventilatie

De regeling kan de rookgasventilator ook sturen zonder warmte in de kachel als men de kamer wilt luchten.

2.3.1 Functie – met geactiveerde temperatuursensor 

Opstartfunctie
De EW41 wordt geactiveerd door op de AAN/UIT knop op het  bedieningspaneel te drukken. De regeling start 
de rookgasventilator op startsnelheid. Na een van te voren ingestelde periode wordt de snelheid automatisch 
tot een lager niveau teruggebracht. 
Fabrieksinstelling voor max. snelheid is 100% in 7 min.

Automatische opstart
Als men vergeet de rookgasventilator aan te zetten vóór het aanmaken van het vuur, start hij automatisch 
zodra de temperatuur bij de sensor de ingestelde starttemperatuur bereikt.
De fabrieksinstelling is 40 graden. 

Bijvulfunctie
Het bedieningspaneel in de kamer geeft aan wanneer er brandstof moet worden bijgevuld. Op het display 

verschijnt BIJVULLEN en het bedieningspaneel piept 2 keer en licht op.

Als men wilt bijvullen, wordt de OK knop geactiveerd voordat er wordt bijgevuld. Hierdoor zal de regeling 
gedurende 3 minuten maximale trek leveren.  

Automatische stop
Na de laatste keer bijvullen zal de temperatuur bij de sensor langzaam dalen. Wanneer de temperatuur is 
gedaald tot de ingestelde stopwaarde, zorgt de regeling ervoor dat de rookgasventilator een tijdje door blijft 
werken zodat de laatste rook wordt afgevoerd. De fabrieksinstelling is 45 min. 

Waarschuwing voor verhoogde temperatuur
Het display van het bedieningspaneel zal oplichten en er klinkt een alarm (5 piepen) als de temperatuur bij de 
temperatuursensor boven de ingestelde waarde komt. De fabrieksinstelling is 330°C. 
Met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel wordt het geluidssignaal meteen uitgescha-
keld.

2.3.2 Functie – met gedeactiveerde temperatuursensor (ventilatie)

Ventilatie:
Als de temperatuursensor niet in het gebruikersmenu is geactiveerd, kan de regeling worden gebruikt als een 
10-trapsregeling voor de snelheid van de rookgasventilator. Hierdoor kan ventilatie van de ruimte worden 
verkregen.

NB:
De automatische start- en stopfunctie is ook gedeactiveerd.

2.4 Opstellen – montage

Zendsignalen  

De regelkast en het bedieningspaneel moeten naar elkaar toe “wij-
zen” voor optimaal contact. 
Plaats de regelkast op de schoorsteen, zodanig dat de meest directe 
lijn wordt bereikt.
Max. 1 meter van de rookgasventilator zodat de kabels lang genoeg 
zijn.

Bereik
De afstand tussen de units dient niet meer dan 12 meter te zijn.

Max. 12m

Max.
1m

13
51
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2.4.1 Montage van de sensor en regelkast 
Stap Handeling Afbeelding

1 Monteer de sensor op de rookgasventilator met het 
bijgevoegde bevestigingsmateriaal. Boor 2 st. 4 mm gaten 
en zet de schroeven erin.

    

RSVRS

2a Op een gemetselde schoorsteen: 
Boor gaten met de aangegeven maten. (Max. 1 meter van 
de rookgasventilator) Verwijder de deksel van de regelkast 
en bevestig de kast met pluggen en schroeven op de 
schoorsteen.

NB: plaats de unit dusdanig dat de meest directe lijn naar 
het bedieningspaneel wordt bereikt.
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2b Op een stalen schoorsteen: 
Verwijder de deur van de regelkast en monteer het 
bevestigingprofiel (toebehoren) met schroeven en 
moeren. Boor Ø4 mm gaten in de schoorsteen en 
monteer de unit met zelftappers. (Max. 1 meter van de 
rookgasventilator).

NB: plaats de unit dusdanig dat de meest directe lijn naar 
het bedieningspaneel wordt bereikt.
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3 Verbind de leidingen vlg. het elektrisch schema  
(zie volgende blz.)

A = Voedingsspanning 
      (Kabel met stekker is gemonteerd).

B = Aansluiting op rookgasventilator.

C = Aansluiting op temperatuursensor.

Bij montage van kabels moeten leidingen ca. 8 cm 
ontmanteld zijn.

NB: er mag geen spanning op de unit staan als de kabels 
worden aangesloten.
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4 Montage van gepantserde slang van de rookgasventilator.

D = Verwijder de gemonteerde kabelaansluiting op
      de gepantserde slang. Bewaar de kleine kunststof 
       klemring! 

E = Zet de wartelmoer van de fitting van de regelkast.

F = Bevestig de kunststof klemring op de gepantserde 
      slang.

Nu kan de gepantserde slang  op de regelkast gemonteerd 
worden.
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2.4.2 Elektrisch schema

NB: vanaf de temperatuursensor moeten de twee rode leidingen naar klem 7 en de twee witte naar klem 8. 

2.5 Gebruik van bedieningspaneel

Functie van de knoppen

Handeling Afbeelding

Knop 

•	Druk om de displayverlichting te activeren
•	Druk om de rookgasventilator te starten
•	Druk om de rookgasventilator te stoppen
•	Druk om een menupunt terug te gaan in het 

gebruikers- en servicemenu          
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Knop  OK
•	Druk gedurende 3 seconden om naar het ge-

bruikersmenu te gaan
•	Druk om in het gebruikersmenu te kiezen 
•	Druk voor bijvullen
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Knop  en  

•	Druk om door het gebruikers- en servicemenu 
te bladeren

•	Druk om de snelheid van de rookgasventilator 
hoger of lager te zetten
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2.6 Testen van de verbinding

Stap Handeling Afbeelding

1 Breng 4 AA (LR6) batterijen aan
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2
Druk op 

•	op het display verschijnt nu BOOst 
                 

Als ERROR verschijnt
•	Probeer het bedieningspaneel te verplaatsen voor een 

beter contact. 
Zie zendsignalen, deel 2.4 Opstellen – montage blz. 14

                 

3 Indien opstellen van het bedieningspaneel gewenst is:
•	 controleer of er een signaal te krijgen is op de plaats 

waar het paneel moet worden opgesteld

Montage van het bedienngspaneel

Stap Handeling Afbeelding

1 Bij opstellen van het bedieningspaneel:

•	Markeer de afstand op de wand
•	Boor 2 gaten met een diameter van 5 mm
•	Breng pluggen en schroeven aan
•	Stel het bedieningspaneel op
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2.7 Gebruik van rege

Taal kiezen

In het GEBRUIKERSMENU kan de gewenste taal voor de in het display getoonde tekst worden gekozen

Stap Handeling Afbeelding

1
Druk op  om het display aan te zetten

 

2 •	Druk gedurende 3 seconden op OK om naar de gebruikersinstelling te gaan

•	Druk op  en   om naar sYstEM te gaan

•	Druk op OK om  sYstEM te kiezen
 

UsER MENU
1 CHIMNEY FAN
2 sYstEM
3 LOG
4 sERVICE 
   EXIt

[1]
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Stap Handeling Afbeelding

3 •	Druk op OK om  LANGUAGE te kiezen 

 

sYstEM
1 LANGUAGE
2 CONtRAst
3 BACKLIGHt
4 BUZZER 
   EXIt

2

4
•	Druk op  en   om naar de gewenste taal te gaan

•	Druk op OK om de gewenste taal te kiezen en op te slaan 

•	Druk 2 keer op  om de instelling van het gebruikersmenu te verlaten  

LANGUAGE

LANGUAGE  NEDERLANDs

21

NB: 
de taal in het GEBRUIKERS- en SERVICEMENU wordt gekozen in menu 421, overzicht 2.10, blz. 19 en kan worden ingesteld op 
ENGELS, DUITS of FRANS. 

2.8 Opstarten  

Stap Handling Illustration

1
•	Druk op  om het display aan te zetten

•	Druk daarna op  om de rookgasventilator te starten

De regeling start op het snelheidsniveau en de tijd die zijn ingesteld. 
De fabrieksinstelling is 100% gedurende 7 min. Dit kan worden gewijzigd in het 
gebruikersmenu nr. 13 en servicemenu 424. Zie overzicht blz. 19

 

Boost

 100%

      21°       21°

2 Nadat de opstarttijd is verlopen wordt de gewenste snelheid van de 
rookgasventilator ingesteld.

•	Druk op   en  om de gewenste snelheid van de rookgasventilator in 

te stellen.
NB: nu verschijnt een thermometer naast de temperatuur, die aangeeft dat de 
regeling op automatisch staat en daarom niet handmatig kan worden uitgezet. 

In bedrijf

 60%

      21°       110°

2.9 Bedrijf

De regeling zal het gekozen snelheidsniveau opslaan totdat het wordt gewijzigd.

Functie met temperatuursensor geactiveerd

De temperatuursensor is standaard geactiveerd. 
(kan in menu 425 worden gedeactiveerd).

•	De snelheid van de rookgasventilator blijft constant op het ingestelde 
niveau.

•	Als de temperatuur tot de ingestelde grenswaarde daalt, zal de 
regeling 2 keer piepen en het display zal oplichten. Op het display 

verschijnt BIJVULLEN, zie afbeelding →

 

•	 Indien bijvullen met hout is gewenst wordt op OK gedrukt en de regeling zal gedurende 3 min. op de 
ingestelde startsnelheid werken.

•	Daarna zal de snelheid teruggaan naar de eerder gebruikte instellingen.

•	 Indien geen bijvullen is gewenst zal er NADRAAItIJD op het display verschijnen als de temperatuur tot 
de gekozen stoptemperatuur is gedaald, en de regeling zal de rookgasventilator na 45 min. stoppen. (De 
tijd kan worden gewijzigd in menu 14).

•	NB! De thermometericoon dooft als er NADRAAItIJD staat, en dan is het mogelijk om  

de rookgasventilator uit te zetten door te drukken op 

Functie zonder geactiveerde temperatuursensor
De snelheid van de rookgasventilator blijft constant op het ingestelde niveau.

NB! De automatische start en stop is gedeactiveerd.

Bijvullen

 60%

      21°       39°



19

3110057-2011-12-09 NL

2.10 Gebruikers- en servicemenu

Menu Tekst Keus Fabrieks-
instelling

0 GEBRUIKERS-
MENU

GEBRUIKERSMENU’S

1 CHIMNEY FAN Rookgasventilator werking (is toegankelijk als er contact is met 
de regelkast en de temperatuursensor op ”ON” staat in menu 
425)

11 START TEMPERATURE  
(AUTOMATIC)

Startinstelling temperatuursensor: 5 – 100 °C 40 °C

12 STOP TEMPERATURE 
(AUTOMATIC)

Stopinstelling temperatuursensor: 0 – 95 °C
(min. interval naar starttemperatuur is 5 °C)

30 °C

13 BOOST TIME 
(START UP)

Tijdinstelling bij opstart: 1-15 min 7 min.

14 STOP TIME 
(AUTOMATIC)

Tijdinstelling vóór stilstand: 1-200 min 45 min.

EXIT Terug naar het gebruikersmenu

2 SYSTEM Aanpassing gebruiker

21 LANGUAGE Taalkeuze tijdens werking: Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, 
Zweeds, Nederlands, Fins, Pools

Engels

22 CONTRAST Lichtsterkte in tekst: 20 tot 40 27

23 BACKLIGHT Lichtsterkte in achtergrondverlichting: 5 % tot 100 % 50 %

24 BUZZER Piept bij alarm 03 en 04 en bijvullen. Het geluid kan worden  
gestopt door op een willekeurige knop te drukken. 
Instelling voor bijvullen kan On / Off zijn.

On

EXIT Terug naar het gebruikersmenu

3 LOG Weergave van het verloop

31 POWER 
CONSUMPTION

Toont het energieverbruik in kWh: Nulstelling Yes / No No

32 ERROR LOG De laatste 5 alarmen: Nulstelling Yes / No No

33 VERSION Toont de softwareversie

EXIT Terug naar het gebruikersmenu

EXIT Terug naar werking

4 SERVICE SERVICE MENUS

41 NETWORK Instellen van het netwerk

411 ADD DEVICE Voeg een unit aan het netwerk toe. (Bv. een regelkast of een 
signaalversterker)

412 REMOVE DEVICE Verwijder een unit van het netwerk

413 OPTIONS Voeg een mogelijkheid/unit aan het netwerk toe

4131 ADD EXTRA PANEL Voeg een extra paneel toe aan het MASTER paneel

4132 REMOVE EXTRA PANEL Verwijder een extra panaal van het MASTER paneel

EXIT Terug naar het networkmenu

414 SIGNAL TEST Toont de status van het zendsignaal

415 RESET Wist alle opgenomen units: Yes / No.
NB: wist ook de regelkast in het netwerk

No

EXIT Terug naar het servicemenu

42 SETTINGS

421 SERVICE LANGUAGE Taalkeuze in het gebruikers- en servicemenu: Engels, Frans, Duits Engels

422 FACTORY SETTINGS Reset naar fabrieksinstellingen.
NB: wist de regelkast niet in het netwerk.

No

423 MINIMUM SPEED Niveau voor minimumspanning: 80-120 V.
NB: min. 100 V als de rookgasventilator een RS009 is.

100 V

424 BOOST SPEED Niveau voor opstartsnelheid: 40 – 100 % 100 %

425 TEMPERATURE SENSOR Activeren van temperatuursensor: On / Off On

426 CONTROL STANDAARD

427 ALARM SETPOINT Instelling voor activering van hoge temperatuuralarm:  
150-400 °C

330 °C

EXIT Terug naar het servicemenu

43 TEST

431 FAN TEST Testen van de rookgasventilator.  
(Weergave van energieverbruik, snelheid enz.).

EXIT Terug naar het servicemenu

EXIT Terug naar het gebruikersmenu
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2.11 Signaaltest en units toevoegen

Signaaltest

Om te testen of de signaalsterkte voldoende is:
•	Ga naar menu 414.

•	Druk op OK.

•	Op het display verschijnt sIGNAL tEst, zie afbeelding →
NB: het zoeken kan tot 10 sec. duren.

 

sIGNAL tEst

  CONNECtION OK  

414

Units toevoegen

Om een unit toe te voegen (regelkast, signaalversterker, etc.)
•	Zet de voedingsspanning 10 sec. uit en weer aan.
•	Ga naar menu 411. 

•	Druk op OK.

•	Op het display verschijnt ADD DEVICE, zie afbeelding →
NB: het zoeken kan tot 2 min. duren.

•	Druk op OK als de unit is gevonden.

•	Druk 4 keer op  om de instelling te verlaten

 

ADD DEVICE

   WAIt . . . 

411

Units wissen

Om een unit te wissen (regelkast, signaalversterker, etc.)
•	Zet de voedingsspanning 10 sec. uit en weer aan.
•	Ga naar menu 412. 

•	Druk op OK.

•	Op het display verschijnt REMOVE DEVICE, zie afbeelding →
NB: het zoeken kan tot 2 min. duren.

•	Druk 4 keer op  om de instelling te verlaten
 

REMOVE

   WAIt . . . 

412

2.12 Regelkast

Functies en getoonde informatie

A ) Contact dat de stroom naar de rookgasventilator onderbreekt. 

(Op het display verschijnt sERVICE).

B ) LED-indicators
•	POWER brandt als er spanning op de regelkast staat.
•	CONNECT brandt als er naar een unit wordt gezocht.
•	SERVICE brandt als de regelkast is uitgezet met de  

onderbreker (A)
 

C ) Knop om verbinding aan te sluiten 
Het bedieningspaneel en de regelkast kunnen worden verbonden.
•	Druk op knop (C) op de regelkast.
•	Ga naar menu 411 op het bedieningspaneel.

•	Druk op OK

NB: het zoeken kan tot 2 min. duren.

•	Druk 4 keer op  om de instelling te verlaten

D ) Zekering:
•	  Beveiligt de rookgasventilator tegen overbelasting.

E ) Serienummer op de regelkast
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2.13 Fouten opsporen

Observatie Handeling

Geen licht in het display op het bedieningspaneel na 
aanzetten

•	Controleer of de batterijen goed zitten
•	Vervang de batterijen

Op het display   verschijnt 
•	Vervang de batterijen

Er staat 06 BAttERIJ FOUt in de errorlog (menu 32) •	De batterijen zijn leeg

Op het display verschijnt sERVICE. •	Schakel de onderbreker op de regelkast in
(Op de schoorsteen). Zie 2.12 Regelkast blz. 20

Geen trek in de schoorsteen, maar op het display staat 
In bedrijf

•	Controleer of de waaiers in de rookgasventilator  
ronddraaien

•	Controleer de zekeringen in de regelkast
•	Controleer of de schoorsteen is geblokkeerd

De temperatuur verschijnt niet op het display. •	Controleer het activeren van de sensor in servicemenu 425

De rookgasventilator start of stopt niet automatisch. •	Controleer het activeren van de sensor in servicemenu 425
•	Controleer de instellingen van de start- en stoptemperatuur in 

de gebruikersmenu’s 11 en 12
•	Controleer dat de sensor correct is geplaatst onder de rookgas-

ventilator
•	Vervang eventueel de sensor

Er staat ERROR – 01 COMMUNICAtIE stORING op 
het display.

•	Controleer de afstand tussen het bedieningspaneel en de 
regelkast. (Max. 12 m)

•	Zet het bedieningspaneel op een betere plaats. (Als er bv. 
verbouwd is, kan het signaal misschien slechter zijn  
geworden)

•	Als er geen signaal kan worden verkregen, kan er een  
signaalversterker aan het netwerk worden toegevoegd 
 (toebehoren)

Er staat ERROR – 02 sENsOR FOUt op het display. 
(De beschrijving van de fout blijft staan totdat er op OK 
wordt gedrukt).

•	Controleer de kabelaansluitingen in de regelkast
•	Vervang eventueel de sensor

Er staat ERROR – 03 HOOG tEMPERAtUUR op het 
display en het alarm piept 5 keer. 
(Het licht in het display brandt en de beschrijving van de 
fout blijft staan totdat er op OK wordt gedrukt).

•	Te hoge temperatuur in de schoorsteen. Beperk de  
verbranding

•	Controleer de instelling van de temperatuur in het  
servicemenu 427

Er staat ERROR – 04 VOEDINGsPANNING FOUt op 
het display en het alarm piept. (Het licht in het display 
brandt en de beschrijving van de fout blijft staan totdat 
er op OK wordt gedrukt).

•	De netvoeding naar de regelkast is onderbroken
•	Beperk de verbranding

Er staat ERROR – 05 GEEN REsPONsE op het display. •	Er is geen unit toegevoegd in het bedieningspaneel
Zie 2.11 Signaaltest en units toevoegen blz. 20

NB: de alarmmeldingen verdwijnen als de fout verholpen is.

2.14 Technische gegevens

Bedieningspaneel Regelkast Temperatuursensor
Afmetingen mm  H x B x D 100 x 130 x 34 122 x 120 x 55
Netspanning 230 V ± 10 % / 50 Hz
Beschermingsklasse IP20 IP64
Materiaal ABS ABS Glas / RVS
Omgevingstemperatuur 0 °C tot 40 °C -30 °C tot 60 °C Sensorelement:  -50 °C tot 450 °C 

Kabel: -50 °C tot 125 °C
Batterijen 4 AA (LR6)
Levensduur batterij Ca. 1 jaar
Zekering T 2,0 A
Vermogen uitgang 2 A
Stand-by verbruik 1 W
Type PT 1000
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