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CZHUSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelés előtt mindig olvassa el a szerelési útmutatót!

EFC 16 - EU-01 SZABÁLYOZÓ
KÉZI SZABÁLYOZÁS



1. Termékleírás
Az EXODRAFT EFC 16 szabályozóját az EXODRAFT füstgázelszívó 
ventilátorral való együttes használatra fejlesztették ki, amely
a nyitott kandallókban, kályhákban és szilárd tüzelésű kazánokban keletkező 
füstgáz biztonságos elvezetését szolgálja. A szabályozó szabályozza a 
füstgázelszívó ventilátor sebességét a felhasználó manuális beállításának 
megfelelően. 

2. Az EFC 16 szabályozó 
 és a hőmérséklet-érzékelő beszerelése 
2.1 Az EFC 16 szabályozó beszerelése

1. ábra
 y Távolítsa el az előlapot a vezérlőpanel körül
 y Lazítsa meg a csavarokat, amelyek a vezérlőpanelt az aljzathoz rögzítik, 

és vegye le a vezérlőpanelt
 y Helyezze a szabályozó alját a falra

3. Elektromos telepítés
2. ábra

Csatlakoztassa az EXODRAFT EFC 16 szabályozót az alábbi ábra szerint. 
A berendezést csakis az áramellátás megszakítása után nyissa fel!

4. A potenciométer beállítása
A szabályozó potenciométerrel van felszerelve a minimális fordulatszám be-
állításához. Hibakeresés közben állítsa be a forgó potenciométert a minimális 
értékre. A 60 W motorteljesítményű (P1) ventilátorok vagy annál kisebbek 
esetében a minimális feszültséget kb. 130 V-ra állítják 60 W feletti teljesítmény 
esetében a minimális feszültséget kb. 80 V-ra állítják. Mérje meg a feszültsé-
get az 1. és 2. sorkapocs között. Ha a szabályozó minimumra van állítva, akkor 
a füstgáz-ventilátor motorjának fordulatszáma kb. 300 fordulat / perc.

5. Műszaki adatok 

EFC 16

Méret 85 x 85x 50 mm
Tápfeszültség 230 V AC / 50Hz
Terhelés max. 1,5 A
Biztosítékok T 1,6 AH
Védettségi szint  IP 30
Környezeti hőmérséklet 0 °C - 40 °C

Jótállás

Az EXODRAFT 2 év jótállást vállal (az eladás dátumától számítva). A szabályozót 
szakembernek kell telepítenie.
Az EXODRAFT fenntartja a változtatás jogát.

1. ábra

2. ábra
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DK: exodraft a/s 
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

CZ: almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice
Czech Republic 
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.cz

HU: almeva Hungary Kft.
Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu
www.almeva.hu


