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WEETJES VAN HET EFC 18 SYSTEEM : 
 

Om de start temperatuur in te stellen van de temperatuur sensor moet de efc in ruststand staan DUS met het 

liggend streepje in het display ipv een cijfer ! Om een start temperatuur in te stellen moet de aan/uit knop 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seconden ingedrukt worden.Er verschijnt nu een cijfer in het display, deze is te veranderen door meerdere 

malen op de aan/uit knop te drukken(zie hieronder voor de in te stellen waarde). Als men de juiste waarde 

heeft bereikt de aan/uit knop 5 seconden in drukken om naar de bedrijfsmodus te gaan (liggend streepje in 

display). Dit betekent dat als de temperatuur sensor de ingestelde waarde bereikt automatisch de ventilator 

opstart en deze stopt pas weer als de gemeten waarde van de temperatuur sensor onder de ingestelde waarde 

komt ! Of men moet de spanning 

van de ventilator afhalen om deze te stoppen. Men ziet dan een rode punt rechtsonder in het display branden 

ter indicatie. De temperatuur sensor geeft dan een warde door aan de EFC 18 
 

Start waarde’s van de temperatuur sensor : 
 

0= Geen temperatuur sensor. 

1= 20 graden celcius 

2= 40 graden celcius 

3= 80 graden celcius 
 

Kabel van de temperatuur sensor NOOIT inkorten. 
 

Op het moment dat men de efc 18 aan zet zal er een boosttime starten van 7 minuten die de ventilator 

maximaal zal laten draaien (stand 9). U kunt door de aan/uit knop ingedrukt te houden de snelheid wel 

verlagen. Na deze boosttime valt de efc18 automatich terug in de laatst ingesteld waarde van de ventilator 

snelheid. 

Tijdens/na het stoken zult u rechtsonder in het display een rode punt zien knipperen dit geeft aan dat de 

temperatuur sensor aktief is c.q. de nalooptijd is begonnen, deze is 45 minuten. Mocht de temperatuur onder 

de ingestelde waarde zaken van 20,40,80 graden stopt de ventilator automatisch(na 45 minuten). 

Als men de E in het display ziet knipperen is de temperatuur sensor defect en zal deze vervangen 

dienen te worden. 
 

 

 

                             

 

 

                             


