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0 Indledning 
 
Denne monterings- og brugsvejledning indeholder alle de oplysninger, der er brug for til installation, idriftsættelse og vedligeholdelse af CO2 gasadvarselssyste-
met CO2 CONTROL. 
 

0.1 Sikkerhedsoplysninger 
 

  Symbol     Definition   
 

                                   
 
 

1 Indsatsområde 
 

1.1 Brug efter BGR 228 
 
Gasadvarselssystemet CO2 CONTROL blev kalibreret i henhold til kravene i det tidligere TRSK 313 (tekniske krav til gasadvarselsudstyr), i dag DIN6653-2 og den 
tidligere TRSK 403 (krav til installation, drift og vedligeholdelse), i dag i henhold til BGR 228 og opfylder alle de funktioner, der kræves ved lov. Dette gælder dog 
kun for alle sikkerhedssystemer til CO2 KONTROL, som er kalibreret med foralarm ved 1,5% CO2 og hovedalarm ved 3% CO2! 
 
Siden 07.05.1996 foreskriver lovgivningen særlige beskyttelsesforanstaltninger, for at faren ved gasudslip kan udelukkes (Forordning om driftssikkerhed). 
Som særlige beskyttelsesforanstaltninger foreskrives der i udstillingsrum 1,5 m under jordniveau permanent ventilation/gulvudsugning, eller alternativt installa-
tion af et gasadvarselssystem. Kølerumsenheder, der er adgang til, skal altid sikres uafhængigt af opstillingsstedet! 
 

1.2 Brug på område med CO2 som kølemiddel 
 
Til overvågning af køleanlæg (DIN EN 378) med CO2 som kølemiddel, hovedsageligt i området handel og forarbejdning af fødevarer skal de specielle krav til 
sikkerhedssystemet i varianterne CO2 CONTROL PA, CO2 CONTROL AM og CO2 CONTROL AT PLUS realiseres. 
Typisk overvåges maskinrum, dybfrostenheder, køleenheder og tildels køleledninger. I supermarkeder også personalerum når de kommer i kontakt med køleka-
naler. 
 

1.3 Systembeskrivelse 
 
Måleprincip: 
 
CO2-detektionen sker ved hjælp af et infrarødt målesystem i sensorenheden. 
 
Systemopbygning: 
 
CO2 CONTROL basispakken består som grundsystem af en sensorenhed, en advarselsenhed og en fordeler. I flere rum med en risiko kan systemet udvides til at 
omfatte en yderligere sensorenhed. 
 
Valgfrit kan systemet suppleres med op til 2 enheder (vilkårlig kombination af signalenheder / omskifterenheder). 

OBS! Følg anvisningerne i håndbogen! 
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a) CO2 sensorenhed 
 
Sensorenheden installeres i farezonen og er forbundet med advarselsenheden via en fordeler. En optisk og akustisk advarsel til sensorenheden muliggør en 
advarsel, også i selve farezonen. 

 
b) CO2 advarselsenhed 
 
Advarselsenheden installeres foran indgangsområdet til det truede rum og har til opgave at advare personer, der vil ind i rummet, mod mulige farer. 

 
c) Opsatsmodul AM / AM PLUS 
 
Opsatsmodulet indeholder advarselsenheden PA og muliggør en videresendelse af driftstilstandene som 230 V/50 Hz intern eller via en potentialfri ekstern 
forsyning. En integreret, stor alarmlampe med horn i varianten AM PLUS og muligheden for yderligere alarmfunktioner er mulig. De grundlæggende funktioner 
er identiske med standardversionen CO2 CONTROL. 

 

OBS! 
Signaltone 

100 dB 
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d) Fordeler 
 
Alle komponenter forbindes til et system via fordeler- og kontrolledninger. 
 

 
e) Omskifterenhed 
 
Ved alarm kan strømforbrugere såsom ventilator, eksterne signalgivere tændes via omskifterenheden. 

 
 

f) Signalenhed 
 

Signalenheden er tilsluttet til advarselsenheden (central) og anvendes, hvor flere indgangsområder i farezonen skal sikres (ekstra kælderindgange, døre). Si-
gnalenheden kan også bruges som kontrolindikator i butiksdiskområdet. 
 

Signalenheden har ingen central funktion, den tjener kun som ekstra optisk/akustisk indikatorenhed. 
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g) Alarmenhed 
 
Alarmenheden i 230 V versionen bruges til ekstra optisk og akustisk alarmering i farlige områder samt ved indgangene til farlige områder.  
I forbindelse med varianten CO2 CONTROL AM kan denne tilsluttes direkte, køres og lyden kvitteres direkte på opsatsmodulet.  
 

 
 

h) Belyst advarselsskilt 
 

Det belyste advarselsskilt i 230 V og 24 V versionen bruges til ekstra alarmering ved indgangene til farlige områder.  
 

 
 

i) Funktionsmåde 
 
Sensorenheden registrerer CO2-indholdet i luften og overfører de målte værdier til advarselsenheden. 
 
I normal driftstilstand lyser den grønne driftsindikator. 
 
Foralarm: 
Ved overskridelse af et CO2-indhold på 1,5 % udløses foralarmen. En brudt advarselslyd og blink med den røde LED på advarselsenheden og sensorenheden 
angiver faren. 
 
Hovedalarm: 
Stiger CO2-indholdet mere end 3 %, udløses hovedalarmen. Den angives med en konstant tone og konstant lys med den røde LED på alarmenheden og 
sensorenheden. 
 

 

Ved hovedalarm må man ikke længere opholde sig i farezonen! 
En eliminering af faren kan ske ved at starte en stationær eller mobil luftudsugning af 
rummet eller ved hjælp af brandvæsenet! 

 
 
Alle akustiske signaler kan slås fra ved tryk på en knap.  
 
 
Den optiske alarmvisning under en foralarm slukker automatisk, efter gaskoncentrationen er sænket ned til den normale værdi. Den optiske alarmvisning ved 
hovedalarm kan kun slukkes ved fornyet tryk på knappen, såfremt gaskoncentrationen er mindre end 1,5 % CO2. Hvis gaskoncentrationen er mellem 1,5 % og 3 
%, skifter visningen om fra konstant lys til blinkende lys. 
 
Ved systemfejl på grund af kabelbrud, kortslutning, sensorsvigt og andet lyser den gule indikator (fejl) på advarselsenheden og sensorenheden, eller ved 
signalenheden lyser den blinkende grønne LED op, og der lyder et akustisk signal, som kan kvitteres eller annulleres med tryk på en knap. Den gule indikator 
lyser op, indtil fejlen rettes i systemet og kvitteres med et efterfølgende tryk på en knap. 

 

Alarm 
off 
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Ved indsats i dybfrostenheder skal sensorenhederne tilpasses til den omgivende tempera-
tur før idriftsættelse. Sker det ikke, kommer der indledningsvis udefinerede fejlmeldinger, 
som neutraliseres efter en akklimatisering af sensorenhederne. Først da er systemet 
driftsklart! 

 

1.4 Systemkonfiguration 
 
Sensorenheden installeres i alle udsatte rum (fadkælder/kølerum, lagerrum og opstillingsrum til gasflasker, dybfrostenheder og andre). 
 
Advarselsenheden/opsatsmodulet skal installeres direkte i det farlige område foran indgangen. Advarselsenheden og sensorenheden forbindes med hinanden via 
en fordeler. 
 
Omskifterenheden starter udsugningsanlægget eller andre strømforbrugere i tilfælde af en alarm. Signalenheden sikrer flere adgange til fareområdet. 
 

 

Advarselsenheden skal installeres i fareområdet umiddelbart før indgangen! Hvis der er 
flere indgange til fareområdet, skal der installeres en signalenhed eller en ekstra alarmen-
hed foran hver ekstra indgang! 

 
a) Opbygning af doseringsanlæg 
 

 
 

b) Opbygning af CO2 CONTROL opsatsmodul til et CO2 køleanlæg 
 

 
 
I fødevaremarkeder sikres kølerum, fryserum og maskinrum normalt med CO2 CONTROL AM. Alarm- og fejlmeldingen kobles på kølereguleringen. Kvittering for 
alarmerne sker direkte, decentralt på opsatsmodulet. 

Disk Ekstra signalenhed som visning, der kan indsættes direkte ved 
disken. (Valgfri) 

Advarselsenhed 

Fordeler 

Fadkælder 

Dør 
Sensor-
enhed 2 

Lagerplads 
CO2 -flasker 

Fordeler 

 

Omskifterenhed 

Sensorenhed 1  30 cm 

Kælderindgang 

Forsyning af enheden CO2 CONTROL 
via overordnet styring 

Overordnet styring 

1. 
Køleenhed 

2. 
Køleenhed 

3. 
Køleenhed 

4. 
Køleenhed 

5. 
Køleenhed 

6. 
Køleenhed 
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2 Montage 
 

2.1 Generelle henvisninger ifølge BGR 228 
 

 

Installatøren af gasadvarselsanlægget er ansvarlig og hæfter derfor for korrekt montering 
og accept af anlægget. 

 

Gasadvarselsanlæg (anlæg, der kræver overvågning) må kun planlægges, installeres og 
serviceres af kvalificerede personer. 

 

For at tilsikre en sikker funktion må der kun tilsluttes ekstrakomponenter på sikkerheds-
systemet CO2 CONTROL, der er godkendt af KUNDOxT. 

 
I BGR 228 /DIN 6653-2 beskrives alle foranstaltninger foreskrevet ved lov og teknikkens stand for installation og drift af gasadvarselsanlæg inden for området 
doseringsanlæg. 
 
I DIN EN 378 henvises der til teknikkens stand hvad angår indsats, drift og funktionskontrol af gasadvarselsanlæg inden for området kølemidler. 
 
Reglerne skal grundlæggende overholdes og følges. Alle andre foranstaltninger installation/montering af CO2 CONTROL gasadvarselssystemet beskrives i de 
følgende afsnit. 
 
Bemærk: Overhold den separate monteringsvejledning hvad angår CO2 CONTROL AM! 
 

2.2 Systemopbygning 
 

I oversigten kan der identificeres potentielle tilslutninger af systemkomponenter via fordeleren. Ved varianten PA går der en 2. styreledning (5-polet) til 
bygningens styringsteknik (BMS)/styring. 
 
Sensorenheden må kun drives i lodret monteret tilstand (se afb.). 

 
 

Varianten CO2 CONTROL forsynes via styreledningen fra bygningens styringsteknik (BMS) og styring. For yderligere alarmenheder står der en indgang til 
forsyning og styring til rådighed. 

Grundpakke CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

Grundpakke CO2 CONTROL PA 

Udvidelse med en 2. sensorenhed 

Signalenhed  
til sikring af ekstra 
indgange / døre 

Udvidelse med en 2. sensorenhed 

Signalenhed  
til sikring af ekstra 
indgange / døre 

- Styreledning, 3 m lang 
- Styreledning, variabel 

- Styreledning, 3 m lang 
- Styreledning, variabel 

Sensorenhed 1 

Sensorenhed 2 

Fordeler 

Omskifterenhed 

Omskifterenhed 

Sensorenhed 1 

Sensorenhed 2 

Fordeler 

Fordeler 

Fordeler 

Fordeler 

Fordeler 

Advarselsenhed 

Forsyning 230 V, styreudgange 
(HA, VA, sum, fejl og drift) Tilslutning, 

ekstern 
alarm-
enhed 

Potentialfrie  
udgange 
(HA, VA, fejl og drift) 

AM / 
AM Plus 
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2.3 Montering af CO2 sensorenhed 
 

Udvælg monteringsstedet sådan, at: 
 
- sensorenheden ikke er udsat for direkte gennemtræk. Ved indsats i dybfrostrum skal sensorenheden akklimatiseres til omgivelsestemperaturen. 
- anbringelse af sensorenheden sker på det lavest liggende sted i overvågningsområdet 
- afstanden til gulvet er ca. 30 cm 
- sensorenheden kan monteres på en lodret væg 
- beskyt sensorenheden så vidt muligt mod mekaniske påvirkninger 
 
Bor med et 8 mm bor to huller i en afstand på 40 mm, og sæt dyvler ind (1). Skru DIN-skinnen (2) på væggen med skruerne (3), og spænd skruerne fast. 
 
Sæt nederste kabinetdel af sensorenheden (4) oppefra på skinnen, og skub sensorenheden nedad, indtil klemmeanordningen låses med et hørbart klik. Ved at 
trække i klemmeanordningens gitter kan sensorenheden igen tages af DIN-skinnen. Fastgør styrekablet med stikket (5) på sensorenheden. Spænd stikkets 
omløbermøtrik fast. 
 
Der er sat en vedligeholdelsesmærkat på sensorenheden. Markér næste udskiftningsdato med en kuglepen eller en skruetrækker. Udskiftningen skal ske efter 4 
års drift. 
 

Montering af CO2 sensorenhed 
 

 
 

2.4 Montering af CO2 advarselsenhed (PA) 
 
Som forudsætning for en installation skal der af en elektriker på forhånd installeres en strømfordeler eller en stikkontakt på loftsniveau i indgangsområdet. 
 
Der er placeret en 2,5 m netledning med stik på advarselsesenheden. Advarselsenheden kan enten tilsluttes fast eller med stik til elnettet. Sørg for, at der kan 
sikres en uafhængig strømforsyning. 
 
Advarselsenheden PA kan kun tilsluttes fast til 230 V/50 Hz og har et stik med henblik på den nødvendige "énmands-initialisering". 
 

  
 

 

En fast installation må kun udføres af en kvalificeret fagmand (elektriker)! 

 

Til initialisering og skift til spændingsfri af advarselsenhe-
den trækkes stikket på PA-forbindelsen. 
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Advarselsenheden 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 fareområdet. 
 

 

Belæg kun stikdåser og strømkredsløb, som konstant er i drift og ikke skal tændes og 
slukkes efter behov! 

 
For en omkobling står der i version PA 4 potentialfrie udgange til rådighed. Foralarm, hovedalarm, drift og fejl kan dirigeres videre. 
 
Version CO2 CONTROL PA 
Tilslutning og farvebelægning på de potentialfrie udgange 
 

 
 

Version CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

Se Montageblad CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

2.5 Indstilling af geografisk højdemåler 
 
På siden af advarselsenheden er der en drejekontakt på hvilken den lokale højde indstilles, hvor advarselssystemet er installeret. Spørg operatøren, hvor mange 
meter over havets overflade restauranten befinder sig. Arrangér den angivne højdemåler i forhold til området i tabellen, og indstil kontaktens positionen (0 ... 9) 
således, at tallet på kontakten står over markeringen på kabinettet. 
 

 
 

Trin 
 

Lokal højde [m] 
over NN 

0    0 .. 250 

1 250 .. 500 

2 500 .. 750 

3   750 .. 1000 

4 1000 .. 1250 

5 1250 .. 1500 

6 1500 .. 1750 

7 1750 .. 2000 

8 2000 .. 2250 

9 2250 .. 2500 
 

Det kan anvendes en indgangsspænding til PA 
- udgangene på op til maks. 60 VDC/125 VAC 
ved maks. 0,5 A. 

Instilling af lokal 
højde ifølge 
tabel 

Efter indstilling af lokal 
højde skal kabinettet på 
drejekontakten lukkes 
med den transparente 
folie! 

hvid:  indgang 24 V AC/DC 
grå:  foralarm 
brun: hovedalarm 
grøn:  drift 
gul:  fejl 
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2.6 Montering af opsatsmodul AM/AM PLUS 
 
(Se monteringsvejledning CO2 CONTROL AM/AM PLUS) 
 

 
 

2.7 Montering af fordeleren 
 
Fordelerhuset skrues på væggen med 2 skruer/dyvler. For at tætne huset forsegles skruebøsningerne (1) med de medfølgende propper. Alternativt kan fordeleren også fastgøres til 
væggen med yderflapperne (2). 
 

 
 

 
 
Afdækningen kan sikres mod at falde ned med det vedlagte holdebånd (3). 
Styreledningerne kan nemt trykkes gennem bøsningsmembranen (IP66) (4). 
 

   
 

 
Hvis en højere IP klasse end IP66 er påkrævet, skal der anvendes en M20-skruetilslutning til bøsningen (ikke inkluderet i leveringsomfanget). For at gøre dette skal membranen fjernes 
helt, og M20-skruetilslutningen skal monteres i stedet (5). 
 

 

1 
2 

4 3 

5 
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2.8 Ledningstilslutning til fordeleren 
 
Tilbehøret omfatter 4 klemmer (WAGO 221-415 / 5-polet (6). Der er en terminal for hver ledning farve på kontrollinjen. 
 

 
 

Styreledningerne kan tilsluttes til klemmerne med den standardmæssigt anbragte kabelendemuffe (afisoleret i overensstemmelse med det viste diagram). Det er vigtigt at sikre, at 
ledningerne kun er tilsluttet andre ledninger af samme farve. 
Luk først op for klemspænderne på klemmerne (7). Før nu styreledningerne ind i klemmerne med kabelendemufferne eller med en afisoleret ende på mindst 11 mm. Luk for klemhånd-
tagene (8) og kontrollér, om ledningen sidder korrekt.  
 

   
 

2.9 Tilbehør 
 
2.9.1 Omskifterenhed 
 
Med omskifterenheden kan man i tilfælde af en alarmsituation tænde for strømforbrugere såsom ventilator, optiske og akustiske advarselsenheder med en 
maksimal belastning på 16 A. 
Omskifterenheden tilsluttes til advarselsenheden via en fordeler (se 2.2). 
 
Selve omskifterenheden kan sættes i en 230 V/50 Hz sikkerhedsokkel med jord. 
 
På bagsiden befinder der sig en forsænket skiftekontakt i huset. Her kan relæets skift ved hoved- eller foralarm vælges. 
 

 
 

2.9.2 Signalenhed 
 
Signalenheden installeres ligesom advarselsenheden (2.4). 
 
Signalenheden forbindes med advarselsenheden via fordeleren som alle komponenter i systemet. Styreledningerne forbindes farveidentisk i fordeleren, som 
beskrevet i afsnit 2.5. 
 
Til egen strømforsyning er en stikkontakt eller en fast tilslutning påkrævet. 
 

 

Ved initialisering af hele systemet (kun over advarselsenheden!) skal der sørges for, at 
netspændingen tilføres signalenheden, dvs. signalenheden skal være i drift under initialis-
eringen. 

 

Skiftekontakt 

Foralarm 
Hovedalarm 

Kontrolampe Stikforbindelse til styreledning 

6 

7 8 
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2.9.3 Beskyttelsesbøjle 
 
Sensorenheden kan eventuelt få påmonteret en beskyttelsesbøjle mod ydre beskadigelser. Der findes 2 varianter: 30 mm bred og 80 mm bred. Vær ved 
monteringen af beskyttelsesbøjlen opmærksom på, at kontrollampen på sensorenheden forbliver synlig. 
 
Montér beskyttelsesbøjlen med 2 vægdyvler over sensorenheden direkte på væggen som vist på følgende afbildning:. 
 

 
 
2.9.4 Alarmanordning, horn/lampe 
 

(Se montagevejledningen til alarmenheden) 
 

 
 

3 Idriftsættelse/systemkontrol 
 

3.1 Første idriftsættelse 
 

Systeminitialisering 

Efter monteringen af det komplette gasadvarselssystem skal systemet initialiseres via advarselsenheden. For varianten CO2 CONTROL AM / AM PLUS se yderlig-
ere henvisninger på Montageblad CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 
1. Når systemet forsynes med spænding over netstikket, skal der ved isætning af netstikket først trykkes så længe på knappen ALARM OFF på advarselsenheden, 
indtil summeren aktiveres. Derefter slippes knappen. Efter en vellykket initialiseringsstart høres der en kort tone og en tikken fra advarselsenheden. 
Efterfølgende initialiserer systemet sig automatisk. Processen slutter med 4 korte signallyde, og de grønne driftsvisninger på systemkomponenterne lyser. Efter 
denne proces skal det kontrolleres på en hvilken som helst enhed, om alle grønne driftsvisninger lyser. Hvis det ikke er tilfældet, skal den ovenfor beskrevne 
procedure gentages. 
 
2. Når systemet tilsluttes direkte via fordeleren (230 V/50 Hz) til strømforsyningen, skal sikringen for det tilsvarende kredsløb slukkes, og den skal tændes igen, 
mens knappen ALARM OFF holdes trykket, indtil summeren er aktiveret. Derefter slippes knappen igen. Initialiseringsprocessen forløber så på den måde, der er 
beskrevet under 1. For varianterne AM og AM PLUS se henvisningerne på Montageblad CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 
 
 
 
 
 

 

Efter udført initialisering skal det kontrolleres på alle tilsluttede komponenter, om den 
grønne driftslampe lyser! 
Ved manglende driftsvisning skal systemet kontrolleres igen, og initialiseringen udføres 
påny. 

 
Ved manglende initialisering går systemet efter ca. 2 minutter i alarmtilstand. 

Alarm 
off    +    = Initialisering 
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3.2 Systemkontrol 
 
Efter udført initialisering kan systemet med en CO2 - påvirkning kontrolleres for sin funktion. CO2-koncentrationen skal ligge mellem 3 % og 100 %, således at en 
alarm kan udløses. 
Den blå beskyttelsesafskærmning på sensorenheden er udstyret med en dyse, med hvilken der kan tilføres gas til sensorenheden. Hvis gaskoncentrationen er på 
1,5 % CO2, bliver foralarmen udløst, og hovedalarmen bliver udløst ved 3 % CO2. 
Fejlmeddelelsen skal kontrolleres ved at afmontere stikket på en sensorenhed. 
 

 

Ved indsats i dybfrostenheder skal sensorenhederne tilpasses til den omgivende tempera-
tur før idriftsættelse. Sker det ikke, kommer der indledningsvis udefinerede fejlmeldinger, 
som neutraliseres efter en akklimatisering af sensorenhederne. Først da er systemet 
driftsklart! 

 

3.2.1 Tilbagevendende kontroller 
 
a) Gastronomi 
 
Ved den tilbagevendende kontrol foretaget af en statsligt anerkendt ekspert for tilbagevendende kontrol kontrolleres korrekte optegnelser i kontrolbogen til 
gasadvarselssystemet, godkendelsen af systemet og regelmæssig vedligeholdelse af systemet. 
Tidspunktet indtil næste vedligeholdelse kan aflæses på vedligeholdelsesetiketten på sensorenheden eller på anlæggets registreringsark. 
 
b) CO2 kulde 
 
Årlige, regelmæssige kontroller af sikkerhedsanordningen i henhold til DIN EN 378, hvor der ved en alarmaktivering med CO2 ikke kun kontrolleres CO2 CON-
TROL, men især også videreledning og opfølgende aktioner hvad angår styring og/eller styringsteknik i bygninger. En kontrol af alarmtærsklerne og deres 
toleranceområder med testgas er ikke nødvendig! En kalibrering udføres efter 4 driftsår på fabrikken gennem sensorudskiftning på stedet. Yderligere henvisnin-
ger i montagevejledningen CO2 CONTROL AM / AM PLUS.  
 
3.2.2 Strømsvigt 

Ved strømsvigt slukker den grønne driftslampe. Når driftsspændingen er genoprettet, går enheden i den startstilling, der var der før strømafbrydelsen. Det er 
ikke påkrævet ved arbejder på enheden efter et strømsvigt. Enheden kører problemfrit videre i driftstilstanden. 
 

3.3 Genopstart efter udskiftning   
 
Efter 4 driftsår skal sensorenheden udskiftes. Operatøren får en istandsat udskiftningsenhed. På fabrikken kontrolleres den gamle sensorenhed for funktion, og 
den renses og kalibreres. Efter udskiftning af sensorenheden skal der gennemføres en ny initialisering af gasadvarselssystemet (se 3.1 Systeminitialisering og for 
varianten CO2 CONTROL AM/AM PLUS yderligere henvisninger på Montageblad CO2 CONTROL AM/AM PLUS). 
 
Genopstart efter systemudvidelse 

Hvis systemet udvides senere (2. sensor, signalenhed, o. a.), skal hele systemet initialiseres påny efter installation af komponenterne (se 3.1). 
 

 

Ved indsats i dybfrostenheder skal sensorenhederne tilpasses til den omgivende tempera-
tur før idriftsættelse. Sker det ikke, kommer der indledningsvis udefinerede fejlmeldinger, 
som neutraliseres efter en akklimatisering af sensorenhederne. Først da er systemet 
driftsklart! 

 

3.4 Instruktion af operatøren 
 
Efter gennemført installation af gasadvarselssystemet skal operatøren og dennes personale instrueres i brugen af anlægget. 
 
Følgende punkter skal forklares: 
- Funktionsmåden 
- Hvordan for- og hovedalarmen kan genkendes og skelnes fra hinanden 
- Driftsfejl skal kunne genkendes 
- Forholdsregler ved gasalarm (se kapitel 6) 
- Optegnelser i anlægsbogen/kontroldokumentation 
 

 

Operatøren er i henhold til de normale sikkerhedsbestemmelser forpligtet til at informere 
og oplære sit personale om gasadvarselssystemet og adfærd ved gasalarm! 
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3.5 Dokumentation i anlægsbogen 
 
Gasadvarselssystemet skal dokumenteres i anlægsbogen. 
Til det bruges formularen "registreringsark", der er vedlagt grundpakken. Formulararket skal udfyldes sammen med operatøren. 
 
Ved sin underskrift bekræfter operatøren gasadvarselssystemets funktion og sin fulde instruktion i systemet. 
 

Desuden klæbes der en ny vedligeholdelsesmærkat på registreringsarket. 
 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunctions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 
 

 
Tilbagevendende kontroller og funktionskontroller (for-/hovedalarm, fejl) skal også optegnes i registreringsarket med datoen for kontrollen. 
 
For varianten CO2 CONTROL AM / AM PLUS se yderligere henvisninger på Montageblad CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 

4 Vedligeholdelse/istandsættelse 
 

4.1 Generelle oplysninger 
 
Sikkerhedsanordninger på tilsynskrævende anlæg skal regelmæssigt vedligeholdes i de tidsrum, der er fastsat af producenten. 
Vedligeholdelsen af anlægget skal eksempelvis udføres i overensstemmelse med BGR 228 af installationsfirmaet. Systemet er vedligeholdelsesfrit bortset fra 
sensorenheden. Sensorenheden skal af installatøren byttes ud med et udskiftningsapparat efter 4 driftsår. 
 

4.2 Udskiftning af CO2 sensorenheden 
 

 

Afmontering af en sensorenhed uden tilslutning af et udskiftningsapparat er ikke tilladt! 
Udskiftningsapparater kan rekvireres af installatøren på forhånd direkte fra fabrikken. 

 
Før hver udskiftning af sensorenheden skal der stilles et udskiftningsapparat til rådighed. Der skal sikres en overgangsfri drift af gasadvarselssystemet. 
 
Efter udskiftning pakkes den gamle sensorenhed i udskiftningsapparatets beholder, og det hele sendes tilbage til fabrikken. Efter hver udskiftning af en 
systemkomponent skal systemet initialiseres påny! 
 
Vigtig oplysning: 
Efter gennemført udskiftning skal den nye vedligeholdelsesmærkat med identifikation af udskiftningsdatoen sættes på sensorenheden og optegnes i anlæggets 
registreringsark. 
 

 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunctions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

4.3 Rengøring 
 
En rengøring af udstyret er ikke forudsat og er ikke tilladt. 
 

4.4 Funktionskontrol 
 
En funktionskontrol (minimumskrav for overvågning af gasadvarselsudstyr ifølge BGR 228) af CO2 CONTROL er ikke påkrævet, og på grund af udskiftningen i 
forbindelse med vedligeholdelse heller ikke nødvendig. Hvis ønsket kan systemet til enhver tid udsættes for CO2 og alarmfunktionen kontrolleres. Det er ikke 
nødvendigt med testgas til dette formål!  Da tærskelværditolerancerne alligevel ikke kan kontrolleres korrekt ved en funktionskontrol på stedet (manglende 
temperaturkonstanter, manglende trykkonstanter), kan dette kun ske på fabrikken i henhold til de foreskrevne retningslinjer for kontroller. 
For varianten CO2 CONTROL AM/AM PLUS se yderligere henvisninger på Montageblad CO2 CONTROL AM/AM PLUS. 
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5 Tekniske data 
 

5.1 CO2 CONTROL sensorenhed 
 

Tekniske data  

Alarmtærskler: 1,5 % - optisk/akustisk foralarm 
3 % - optisk/akustisk hovedalarm 

Måleprincip: selektiv IR-absorption 

Måleområde/volumenflow: 0 - 5 vol. % / diffusion 

Krydsfølsomhed: ubetydelig 

Tilslutning: Bustilslutning RS485 
3 m styreledning, 4-polet 

maks. styreledningslængde 
(Forlængelse via fordeler) 

max. 100 m til advarselsenhed 

Spændingsforsyning: via advarselsenhed (7 - 20 V DC) 

Temperaturområde: 
Lagertemperaturområde 
Driftstemperaturområde 

 
-30 °C til + 70 °C 
-30 °C til + 40 °C 
* < 0 °C kræver akklimatisering inden operation 

Optisk visning/akustik 
LED grøn Driftsvisning 
LED gul Driftsfejl/ 70 dB alarmtone 
LED rød Alarm/ 70 dB alarmtone 

Driftsberedskab: straks efter initialisering (*efter akklimatisering) 

Mål (H x B x D): 80 x 108 x 80 mm 

Vægt: 325 g 

Beskyttelsestype: IP54 

Fastgørelse: med DIN - skinne lodret på væggen 

Certificeret i henhold til: TRSK 313, kontrolnr. 432 - 986701 

* Ved brug i en dybfrostenhed 
 

5.2 CO2 CONTROL Warneinheit PA 
 

Tekniske data  

Alarmtærskler: 1,5 % - optisk/akustisk foralarm 
3 % - optisk/akustisk hovedalarm 

Driftsfejl gul LED blinker plus akustisk advarselslyd 

Tilslutning: Bustilslutning RS485  
3 m styreledning, 4-leders  
netkabel 2,5 m inkl. vinkelkonturstik 

Version advarselsenhed PA: 4 potentialfrie udgange, ekstern forsyning til 60 
VDC/125 VAC ved maks. 0,5A, 3 m styreledning 
(5-leders) 

Nominel spænding: 
Nominel strøm / nominel effekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W 

Temperaturområde: 
Lagertemperaturområde 
Driftstemperaturområde 

 
-20 °C til +70 °C 
    0 °C til +40 °C 

Driftsberedskab: straks efter initialisering 

 
Optisk visning: 

LED grøn  Driftsvisning 
LED gul  Driftsfejl 
LED rød  Alarm 

Akustisk advarselslyd >90 dB 

Vægt: 200 g 

Beskyttelsestype: 
Konstruktionsbeskyttelsesklasse: 

IP54 

 Beskyttelsesklasse II 

Mål (H x B x D): 125 x 80 x 52 mm 

Udstyrstilslutningsmuligheder: maks. 2 sensorenheder 
maks. 4 aktuatorer (signalenhed / 
omskifterenhed) 

Certificeret i henhold til: TRSK 313/DIN 6653-2 
Kontrolnr. 432 – 986701, CE-konformitet  2013 
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5.3 Opsatsmodul AM / AM PLUS 
 

Opsatsmodul AM / AM PLUS som „5.2 CO2 advarselsenhed PA“ dog yderligere: 
 

Tekniske data  

Alarmtærskler: 1,5 % - optisk/akustisk foralarm 
3 % - optisk/akustisk hovedalarm 

Driftsfejl gul LED blinker plus akustisk advarselslyd 

Tilslutning: Blok 1: Forsyning 230 V/50 Hz  
Blok 2: 2-kontakters (230 V eller ekstern, potenti-
alfri forsyning) (horn/lampe)  
Blok 3: 5-kontakters (230 V eller ekstern, potenti-
alfri forsyning) 
(alarmsum/drift/fejl/foralarm/hovedalarm)  
Kontakt aktiv = lukket (NO) 

Nominel spænding: 
Nominel effekt: 
Maksimal strømbelastning pr. udgang 

230 V/50 Hz 
23 VA (maks.)/10 VA (type) 
2 A/230 V AC) 

Temperaturområder: 
Lagertemperaturområde 
Driftstemperaturområde 

 
-20 °C til +70 °C 
    0 °C til +40 °C 

Driftsberedskab: straks efter initialisering 

Ekstra optisk visning: 
AM PLUS 

Blitzlys/konstant lys, rødt 

Akustisk advarselslyd AM PLUS typisk 100 dB  

Vægt: AM 1000 g/AM PLUS 1200 g 

Beskyttelsestype: 
Konstruktionsbeskyttelsesklasse: 

IP54 

 Beskyttelsesklasse II 

Mål (H x B x D): 220 x 205 x 52 (122) mm 

Udstyrstilslutningsmuligheder: Ekstern alarmenhed 

Overensstemmelseserklæring CE-overensstemmelse 2015 

 

5.4 Signalenhed 
 

Tekniske data  

Alarmtærskler: 
 

1,5 % - optisk/akustisk foralarm 
3 % - optisk/akustisk hovedalarm 

Driftsfejl: grøn LED blinker, akustisk advarselslyd 

Tilslutning: Bustilslutning RS485  
3 m styreledning, 4-polet 
Netledning 2,5 m inkl. vinkelstik 

Styreledningslængde: maks. 100 m til advarselsenhed 

Nominel spænding: 
Nominel strøm / nominel effekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Temperaturområde: 
Lagertemperaturområde 
Driftstemperaturområde 

 
-20 °C til +70 °C 
    0 °C til +40 °C 

Driftsberedskab: straks efter initialisering 

 
Optisk visning: 

1 LED grøn Drift 
1 LED rød  Foralarm 
1 LED rød  Hovedalarm 

Akustisk advarselslyd >90 dB 

Vægt: 200 g 

Beskyttelsestype: 
Konstruktionsbeskyttelsesklasse: 

IP54 

 Beskyttelsesklasse II 

Mål (H x B x D): 125 x 80 x 52 mm 

Fastgørelse: DIN - skinne 

Certificeret i henhold til: TRSK 313 
Kontrolnr. 432 - 986701 
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5.5 Omskifterenhed 
 

Tekniske data  

Nominel spænding: 
Nominel strøm / nominel effekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Maks. skiftestrøm: 16 A 

Styreledning: Bustilslutning RS485 
3 m styreledning, 4-polet 

Driftsvisning: grøn LED 

Styreledningslængde: maks. 100 m til advarselsenhed 

Styreledningstilslutning: over stikforbindelse 

Maße: 66 x 125 x 50 mm 

Vægt: 200 g 

Beskyttelsestype: 
Konstruktionsbeskyttelsesklasse 

IP 00 

 Beskyttelsesklasse II 

Koblingstærskler: Foralarm eller hovedalarm 

Systemkonfiguration: maks. 2 koblingsenheder pr. system 

 

5.6 Tilbehør / reservedele 
 

Betegnelse Bestillingsnummer 

Beskyttelsesbøjle, til beskyttelse af sensorenheden mod skader, 30 mm I99/0023-03 

Beskyttelsesbøjle, til beskyttelse af sensorenheden mod skader, 80 mm I99/0023-07 

Tilslutningsfordeler I99/0023-01 

Alarmenhed I99/0023-08 

Styreledning I99/0023-02 

Sensorenhed (udskiftningsapparat inden for garantiperioden) I06/0001-00 A 

Sensorenhed (vedligeholdelsesombytning med ny 4-års garanti) I06/0001-00 C 

Belyst advarselsskilt 230 V/50 Hz  I99/0023-09 

Belyst advarselsskilt 24 V  I99/0023-06 

 

6 Forholdsregler ved driftsfejl/gasalarm 
 
For varianterne CO2 CONTROL AM/AM PLUS i området CO2-køleanlæg, overhold henvisningerne på Montageblad CO2 CONTROL AM/AM PLUS ! 
 

 

Ved hovedalarm må man ikke længere opholde sig i farezonen! 
Til eliminering af fare skal der gå et udsugningsanlæg (hvis tilgængeligt) i gang, eller det 
lokale brandvæsen skal inddrages. 

 

Alarmtilstand Visning Forholdsregler 

Hovedalarm Konstant advarsels-
tone, rød advar-
selslampe lyser 

Bevar roen! 
Fareområdet må ikke betrædes!! Ved tryk på en 
knap kan advarselstonen slukkes. Luk dørene vidt 
op! 
 
1. Ventilatoren tændes (såfremt tilgængelig) 
2. Lækager elimineres af service. 
3. Brandvæsenet tilkaldes kun til at eliminere faren, 
hvis der ikke er nogen anden mulighed for 
fareeliminering. 
4. Efter eliminering af faren sættes systemet tilbage 
i normal driftstilstand ved tryk på en knap på 
advarselsenheden. Hvis den røde LED bliver ved 
med at være tændt, så er der stadig over 3% CO2 til 
stede! 
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Alarmtilstand Visning Forholdsregler 

Foralarm Brudt 
advarselstone, rød 
advarselslampe 
blinker 

Fareområdet må kun betrædes, hvis der er en 2. 
person til stede uden for fareområdet. Dørene skal 
stå vidt åbne! 
 
1. Luk for gasflaskerne 
2. Lækager eller fejl skal findes og elimineres. Få 
rådgivning hos anlægsservice! 
3. Ved fald i CO2-indholdet under tærskelværdien 
nulstiller alarmen automatisk. 

Fejl Konstant advarsels-
tone, gul advarsels-
lampe 
lyser 

Årsagerne kan være: 
1. Kabelbrud → Kablet skal udskiftes 
2. Udstyrsdefekt → Komponenter skal udskiftes 
3. Sensorenhedsdefekt → Sensorenhed skal udskif-
tes 
4. Ved udskiftning af sensorenheden uden ny 
initialisering → Systemet initialiseres 
5. Stærk røgudvikling → Årsagen elimineres, 
 System går af sig selv i driftstilstand igen 
6. Stort, pludseligt temperaturudsving → Efter kort 
tid går systemet tilbage til normal driftstilstand 
 

Ved tryk på knappen Alarm off genstartes 
gasadvarselssystemet påny. Hvis systemfejlen 
genaktiveres, så skal systemet tilses af servicet-
jenesten. 

 

7 Garanti 
 
KUNDOxT yder garanti for tekniske fejl, der kan henføres til produktionen af gasadvarselssystemet i en periode på 24 måneder efter installations- og idriftsæt-
telsesdatoen. 
 

 

Anlægget er bygget og certificeret efter TRSK313, i dag i henhold til DIN 6653-2.  
Det må ikke ændres på nogen måde. Enhver ændring af dette anlæg vil føre til tab af krav 
på garanti! 

 
Garantien gælder for gratis udskiftning eller reparation af anlægget. Desudover opståede omkostninger dækkes ikke. 
 
Garantien gælder kun, hvis det kort, der er vedlagt anlægget, opbevares af anlæggets operatør, og det medfølgende postkort fra installationsservice udfyldes og 
returneres af ejeren. 
 
Sørg for at få serienummeret på det installerede udstyr indskrevet på postkortet. 
 
KUNDOxT garanterer, at systemet ikke skal kalibreres eller justeres inden for 4 hele driftsår. Efter de 4 driftsår gennemføres der en kalibrering på fabrikken mod 
betaling (se 4. Vedligeholdelse). 
 

8 Vejledning til forebyggelse af farer ved CO2-gas 
 

8.1 Forholdsregler 
 
1. Bevar roen! 
 
2. Kvittér for den akustiske alarm ved at trykke på knappen “ALARM OFF“ 

på advarselsenheden, ved varianten AM/AM PLUS ekstra alarm off-knap 
 
3. Der skal skelnes, hvilken alarm det drejer sig om! 
 Hovedalarm:  Konstant tone,     rød lampe lyser 
 Foralarm:    Brudt advarselstone,   rød lampe blinker 
 Driftsfejl:   Brudt advarselstone,   gul lampe blinker 
 
For varianterne CO2 CONTROL AM/AM PLUS i området CO2-køleanlæg, overhold henvisningerne på Montageblad CO2 CONTROL AM/AM PLUS ! 
 

 

Ved hovedalarm må man ikke længere gå ind på fareområdet! 
Til eliminering af faren skal der bruges et udsugningssystem (hvis tilgængeligt), eller det 
lokale brandvæsen skal inddrages. 
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8.2 Fejleliminering 
 

Hovedalarm 

 

1. Ventilatoren sluttes til (hvis tilgængelig). 
2. Brandvæsenet tilkaldes for at eliminere faren. 
3. Efter eliminering af faren sættes systemet tilbage til normal 
driftstilstand ved at trykke på en knap på advarselsenheden. 
4. Lækagen afhjælpes af anlægsservice. 

Foralarm Fareområdet må kun betrædes, hvis der er en 2. person til stede uden for 
fareområdet. Dørene skal stå vidt åbne! 
 
1. Luk for gasflaskerne 
2. Lækager eller fejl skal findes og elimineres. Få rådgivning hos anlægsser-
vice! 
3. Ved fald i CO2-indholdet under tærskelværdien nulstiller alarmen auto-
matisk. 

Driftsfejl Kontrollér, om alle systemledninger er tilsluttet korrekt. 
 
Kontrollér netstikket! 
I tvivlstilfælde: Underret service! 

 

9 Impressum 
 
KUNDOxT GmbH påberåber sig ophavsret til denne dokumentation. Denne dokumentation må ikke ændres, udvides, reproduceres eller videregives til tredje-
mand uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUNDOxT GmbH. 
 
Vigtig oplysning: 
Den aktuelle, juridisk bindende udgave af monterings- og brugsanvisningen kan findes på hjemmesiden www.kundoxt.com ! 
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