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 Før installationsarbejderne påbegyndes, skal man sørge for, at 
ledningsnettet er uden spænding og er sikret mod genindkob-
ling. 

 For at garantere en sikker funktion må der kun tilsluttes eks-
trakomponenter til sikkerhedssystemet CO2 CONTROL, der 
kommer fra KUNDOxT. 

Emballageindhold  

@ co2control@kundoxt.com 

Forberedelse til montage 

 

 

 

www.kundoxt.com 

Telefon +49 (0) 7724 - 9165 - 683 
Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

KUNDOxT GmbH 
Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen  

1. Afskærmning 
2. Kabinet + boliger sæl 
3. 2 x møtrik (M20x1,5) 
4. Kabelindføring + møtrik (M20x1,5) 
5. Sikringsskrue + tætningsring 
6. Kabelbinder 
Kontrollér venligst fuldstændigheden 

 Når du ser dette symbol, skal du være 
opmærksom på anvisningerne! 

Sikkerhedsoplysninger  

Vær også opmærksom på monterings- og 
brugsvejledningen CO2 CONTROL. 
 
De aktuelle, juridisk bindende udgaver af 
monterings- og brugsvejledningen kan også 
findes på hjemmesiden: 

www.kundoxt.com 

Bemærk 

Beton, mursten, puds, metal, ...? 
Da der findes mange forskellige typer vægge, leve-
res alarmenheden CO2 CONTROL uden fastgørelses-
materiale. 
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1. Hus 
Til fastgørelse kan de seks eksisterende skruehuller ① bruges. 
  
2. Fastgørelseshuller tegnes op 
Ved hjælp af målene i afbildning [1] tegnes fastgørelseshuller-
ne op. 
 
3. Fastgørelseshullerne bores 
Alt efter fastgørelsesmåde bores der egnede fastgøringshuller, 
og om nødvendigt sættes der dyvler ind i hullet. 

Krav til opstillingsstedet 
 
Alarmenheden skal installeres umiddelbart før indgangen til 
fareområdet! Vælg monteringsstedet på en sådan måde, at en 
advarsel fra systemet ikke kan overses, inden man kommer ind i 
fareområdet.  
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Tekniske data 

Nominel spænding: 230 V / 50 Hz 

Nominel strøm: 100 mA 

Temperaturområde: -30 °C til 70 °C 

Optisk visning: Blitzlys / konstant lys, rødt 

Akustisk advarselstone: 100 dB 

Vægt: 285 g 

Beskyttelsestype: 
Konstruktionsbeskyttelsesklasse: 

IP65 
      Beskyttelsesklasse II 

Mål: 102 x Ø 92 mm 

OBS!
Signaltone 

100 dB 



Installation 

Pinbelægning 

C N 

1 Lampe (~230 V) 
LED-blinklys 

2 NC 

3 Horn (~230 V) 
LED-konstant lys + 

tone 

Installationsplan CO2 CONTROL 
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Slutmontage 

4. Skrueforbindelsen anbringes 
Til venstre og højre har huset hver især en udbulning ②, som kan 
fjernes til montering af kabelindføringen. 
 
5. Kabelinstallation 
Før kablet ind i apparatet gennem den strammede kabelindførin-
gen, indtil isoleringen kan ses i apparatet, og skru kabelindføringen 
sikkert til. 
 
6. Installationsforberedelse 
Stikforbindelsen ③ kan sættes til ledningsføringen. 
 
7. Installationsplan 
Tilslutningen af ledningerne sker efter installationsplan [4] (se 
nedenfor). 
 
8. Trækaflastning anbringes 
Kabelbinderen sættes i åbningen ⑤ og strammes omkring tråde-
ne. 

9. Afskærmningen tilsluttes 
Efter alarmenheden er kabelforbundet korrekt, kan sig-
nalafskærmningen tilsluttes med tilslutningskablet ④. 
 
10. Afskærmningen sættes på [5] 
Afskærmningen sættes på huset. Det skal bemærkes, at de 
fire låsende flige skal indsættes i hver sin not i huset. 
 
11. Afskærmningen spændes til [6] 
Afskærmningen drejes med uret, indtil den er fastgjort sik-
kert. 
 
12. Afskærmningen sikres 
For yderligere at fastholde afskærmningen kan der skrues en 
låseskrue med tætningsring i den dertil beregnede åbning 
⑥ på højre side af huset. 
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Impressum 
KUNDOxT GmbH påberåber sig ophavsret til denne dokumentation. Denne dokumentation må ikke ændres, udvides, reproduceres eller videregives til 
tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUNDOxT GmbH. Forbehold for ændringer af design og udstyr. 
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Overordnet 
styring 

Alarmenhed 2 x fordeler Sensorenhed 1 Sensorenhed 2 Signalenhed Omskifterenhed 

Styreledning 
CO2 Control 

CO2 CONTROL 
PA AM /  
PA AM Plus 


