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EFC-4A  Central  

for røgudluftning/ 

komfortventilation  

 
EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. 

Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af  røgdetektor, aktivering af brandtryk eller ved 

vind-, regn og temperaturfølere. 

Centralen har udgange for manuel vinduesåbning for daglig ventilation komforttryk, og/eller ter-

mostat. 

 

Med de to motorudgange er det muligt at styre 2 motorgrupper direkte fra centralen. 

Vinduesmotorerne strømforsynes direkte fra centralens strømforsyning, batterier anvendes kun i til-

fælde af forsyningssvigt. 

 

ADVARSEL: 
 

 Læs denne vejledning godt igennem inden tilslutning af centralen 

 Vejledningen bør opbevares efter installationen 

Forkert anvendelse eller installation af centralen kan medfører skade på udstyret eller personer. 

TEKNISKE DATA:  

Dimensioner: 

Strømforsyning:          

Nominal belastning:   

Visuelle signaler: 

Udgange:                     

Indgange: 

 

Udstyr: 

Genopladning af batteri:  

Lxhxd:mm. 196x246x98 

230 Volt ac 

4A 

3 grøn, gul, rød lamper til ag indikere centralens tilstand. 

2 udgange på 2A (for 24 Volt vinduesmotor) 1 sirene udgangsrelæ. 

1 indgang for røgdetektor, 2 indgange for komforttryk, 1 indgang 

for brandtryk. 

2 stk 12V batterier på 4Ah 

10 timer  
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FUNKTION 

Alarmfunktion 

Røgdetektor signal 

  

IKKE AKTUEL 
  

  

2.)Ved tryk på Brandtryk 

  

Ved tryk på brandtryk åbner motorerne og  markeres ved at rød lampe på brandtryk og centralen 

tændes, og lydsignal tændes/starter i centralen. 
Både rødt lys- og lydsignalet kan frakobles ved at trykke på reset knappen, (enten i centralen eller på brandtrykket). 

  
MANUEL   BETJENING 

  
Centralen er forsynet med 2 indgange for manuel styring af de 2 motorgrupper. 

Når centralen modtager signal fra manuel styring holdes signalet i 3 minutter, for at sikre at aktua-

torer når endestop. 

  

Motorerne stoppes ved følgende signaler : 

Efter 3 minutters kørsel 

Trykke på reset funktion (stopper) 

Hurtigt tryk-og slip på manuelt tryk (stopper) 

  

Når motoren er stoppet, kan  funktion vælges, ved  tryk- og slip den pågældende taste. 
  

N.B.: 

I tilfælde af alarm, stoppes alle manuelle funktioner. 

I tilfælde af strømforsynings svigt, tillades kun 1 lukke funktion (for at afbryde forbrug på batteri-

erne, indtil strømforsyning er genetableret) 

  

FEJLMULIGHEDER 
  

Fejl vises på Centralen (igennem gennemsigtigt felt) og på brandtrykket (her blinker lamper) ved aktivering af den gule 

lampe. 

  
 Følgende fejl kan indikeres: 

Afbrydelse af røgdetektors leder 

Afbrydelse eller kortslutning af  aktuatorenes forbindelser 

Flade batterier (Hver 6. time tjekkes batteriniveauet). 
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SIGNALERING 
  
Visuelle signaler vises inden i centralen og på brandtrykket, samt via lydsignal fra selvforsynende eksternt lydgiver, til-

sluttet til centralens ”lydudgang” 

Signalerne i centralen vises igennem gennemsigtigt felt på centralens dæksel. 

  

Grøn lampe tændt: betyder normal strømforsyning. 

Gul  lampe tændt: (blinker på brandtryk) indikerer en af ovennævnte fejl på systemet 

Rød lampe; indikerer at en alarm er aktiv 

  
N.B.: 

Når alle centralens funktioner er OK  er kun den grønne lampe tændt. 
  

BATTERIER 

  

Centralen er forsynet med et sæt batterier 2x12V –4Ah, opladet men med den sorte (-) leder afkoblet og isoleret med tape, 

for at forhindre afladning. 

Batterierne anvendes ved strømforsyningssvigt, for at sikre at vinduerne kan åbne ved alarm og efter længere strømafbry-

delser. Batteriernes ladetilstand kontrolleres hver 6. time. 

  
INSTALLATION 
  

Før tilslutninger udføres gennemses diagrammet ”elektriske forbibdelser” senere i denne manual eller indvendig på centra-

lens låge. 

  

Centralen leveres med alle interne forbindelser. 

Forbind først den manglende (-) ledning til batteriet efter alle tilslutninger er udført. 

  

Centralen leveres med nogle  modstande, kondensatorer tilsluttet terminalerne, for at kunne tilslutte centralen uden at alar-

mer aktiveres. 

Når diverse udstyr (røgdetektorer, komforttryk, motorer) er tilsluttet fjernes de respektive komponenter som vist i tilslut-

ningsdiagrammet ” elektriske forbibdelser” 

 4,7K ohm modstand i terminal J8, flyttes til enden af røgdetektorlinien 

 100 ohm modstand i terminal J9, (5-6) erstattes af forbindelserne fra brandtryk (check at modstanden på terminal 7-11 

på brandtrykket er monteret) 

Kondensatorerne på J10 og J11 flyttes til motorlinien, før de sidste to motorer, for at checke for afbrudte ledere. 

  

Brug terminal J4 og skruen med jord-symbol, til strømforsyningen 

  

N.B. Hvis der anvendes 24V tandstangsmotorer eller Supermaster 24V motorer undlades kondensatorer. 

  
Brug terminal J4 og skruen med jord-symbol til forbindelse til forsyningens jord. 
  

  

NOTE FOR BATTERIER: BATTERIERNE SKAL AF MILJØMÆSSIGE  ÅRSAGER FJERNES FØR 

CENTRALEN DEMONTERES OG SKROTTES. 
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VEDLIGEHOLDELSE 

  

Der er i henhold til BTV27 et lovkrav at røgventilations udstyr, afprøves og serviceres 1 gang årligt,  af godkent tek-

nikker. 

  

Hver 6. måned: gennemføres en komplet ventilations cyklus ( helt åben og lukke) uden at gul lampe aktiveres. 

Afprøvning af brandtryk 

Ca. hvert 3. år: udskift batterierne i centralen og expansions moduler (2 stk. 12V batterier 7 Ah) 

  
SIKKERHEDSADVARSEL: 

  

STRØMFORSYNING SKAL VÆRE TOTALT AFBRUDT INDEN  TILSLUTNING AF KOMPONENTER. 
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OBS.: Hvis der ikke er monteret komforttryk, skal der lægges en lus mellem com. og 

luk, på indgangene J5 og J6.  


