
Automatik 
EFC16 og EFC18
Beskrivelse

Funktion 

Beskrivelse
EXHAUSTO elektroniske hastighedsregulatorer EFC 16
og EFC 18 anvendes til trinløs regulering af røgsugere
(1 x 230 V) i forbindelse med ildsteder til fastbrændsel
eksempelvis pejse, brændeovne eller fastbrændselskedler.

Med EFC kan skorstenstrækket reguleres og fungere uaf-
hængig af vind- og vejrforhold.

Funktion
EFC 16 er en manuel regulering, som er forsynet med en
on/off knap og en lysdiode, som lyser ved drift.

EFC 18 kan regulere både manuelt og automatisk. Ønsker
man automatisk regulering, monteres den medfølgende
termoføler under røgsugeren og røgsugeren vil automatisk
starte og stoppe afhængig af temperaturen i skorstenen.

Reguleringen kan indstilles til forskellige temperaturer, så
når temperaturen for eksempel overstiger 40°C, starter
røgsugeren og når den falder til under 40°C, stopper røg-
sugeren efter 45 minutter.

Ved manuel opstart reguleres røgsugerens spænding til
maksimum i 7 minutter for derefter automatisk at regulere
ned til det sidst benyttede indstillingsniveau. Herved opnås
et kraftigt træk i optændingsperioden og det bliver lettere
at tænde op.

Ved pålægning af yderligere brænde kan man med et
enkelt tryk på driftknappen øge røgsugerens hastighed til
maximum i 3 minutter, hvorefter styringen automatisk
regulerer ned til den oprindelige indstilling. På den måde
bliver det lettere at tænde op og man undgår røgudslip.

Ved strømafbrydelse husker EFC18 alle tidligere indstil-
linger.

EXHAUSTO yder 2 års fabriksgaranti.

EXHAUSTO er cerificeret i henhold til ISO 9001.

Højde (mm) 85 85

Bredde (mm) 85 85

Dybde (mm) 52 32

Belastning (amp) 1,5A 1,2A

Sikring (amp) T 1,6 A T 1,25 A

Spænding 230 VAC,50 Hz 230VAC,50 Hz

Arbejdsområde for føler -50°C - 400°C

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C 0°C til 40°C

Tæthedsklasse IP 30 IP 30

Materiale ABS ABS

Farve Hvid Hvid

Produktinformation
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Beskrivelse Data EFC 16 Data EFC 18

EFC 16 EFC 18
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