
INDHOLD:

EFC1P elektronisk hastighedsregulator



Generelt

Til ventilatorer med FC eller EC motor

Elektronisk hastighedsregulator til FC-motorer som kræver 0-10 V styresignal. Anvendes til manuel trinløs regulering af
omdrejningstal af alle EXHAUSTO ventilatorer, der er monteret med FC- eller EC-motor. Med EFC1P kan omdrejningstallet
reguleres trinløst i intervallet 25-100%.

Betjeningspanelet indeholder et potentiometer, med indbygget afbryder i drejeknappen.
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Installation

Installation af EFC1P

Dimensionering af forsyningskablet skal foretages iht. gældende love og bestemmelser. Der skal tages hensyn til forholdene
på installationsstedet, herunder temperaturforhold og kablets oplægningsforhold.

EC-/FC-motoren er beskyttet mod overhedning og overstrøm. Motoren skal ikke beskyttes yderligere. Fejlmeldeudgangen på
motoren kan ikke benyttes til ekstern fejlmelding, da den benyttes i forbindelse med EFC1P.

Ved installation af flere 1-fasede ventilatorer med EC-/FC-motor på samme net med fælles nulleder stilles der
særlige krav til dimensioneringen af nullederen, da den optagne strøm ikke er sinus-formet. Installeres f.eks. tre 1-
fasede ventilatorer med EC-/FC-motor fordelt på tre faser, er strømmen i nullederen lig med summen af de tre
ventilatorers strømforbrug.

Hvis ventilatorerne sluttes til eksisterende installation, er det vigtigt at undersøge, om nullederen kan klare denne belastning.

Fejlstrømsrelæer

 Hvis der anvendes fejlstrømsrelæer i forbindelse med 1-fasede ventilatorer med EC-/FC-motor, skal disse være type A, som
også afbryder, når der registreres en fejlstrøm med DC-indhold (pulserende jævnstrøm).
 Disse fejlstrømsrelæer er mærket med:  

 Hvis der anvendes fejlstrømsrelæer i forbindelse med 3-fasede ventilatorer med EC-/FC-motor skal disse være type B.
 Disse fejlstrømsrelæer er mærket med
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Målskitse

EFC1P

EFC1P hastighedsregulator består af et betjeningspanel i svagstrøm og styrer motorcontrolleren i EC-/FC-motoren. På den
liniære skala fra 0-10 indstilles ventilatorens omdrejningstal.

Betjeningspanelet indeholder et potentiometer, med indbygget afbryder i dreje knappen. 
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Funktioner

EFC1P

1. Start/stop samt hastighedsindstilling af ventilatoren (potentiometer med indbygget afbryder).
2. Driftslampe (grøn) for ventilatormotor.
3. Alarmlampe (rød) for indikering af overhedning i motor eller overstrøm.

For yderligere information vedr. el-tilslutning henvises til produktvejledningen for EFC1P.
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Tekniske data

EFC1P

Type  EFC1P

 Omgivelsestemperatur  -20°C - +40 °C
 Min. udg. spænding  Indbygget potentiometer
 Kapslingsklasse  IP20
 Materiale  ABS-termoplast
 Farve     Hvid
 Min. åbning ved indbygning HxBxD  53 x 53 x 56

11.03.2020 | 05/06



EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov 

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

mailto:salgdk@exhausto.dk
mailto:salgdk@exhausto.dk

