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Veiligheidsaanwijzingen 

Ziet u dit symbool, volg dan de 
instructies in de Handleiding! 

Neem daarnaast ook de Handleiding voor 
montage en bediening van de CO2 CONTROL 
in acht. 
 
De meest recente, geldige uitgave van de 
Handleiding voor bediening en montage 
staat ook op de internetsite: 

www.kundoxt.com 

Handleiding voor de montage   IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Model 2018 
Datum van uitgifte: 05.01.2018 - 190697_00 NL - CO2 CONTROL AE Montageanleitung NL.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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2 Inhoud van de verpakking: 

1. Sensortoestel 
 
2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Aanwijzing: Hier is alleen de CONTROL AM PLUS afgebeeld 
3. Bevestigingsset sensortoestel 
 
4. Verdeler 
 
5. Aansluitkabel sensor (zonder afbeelding) 
 
6. Handleiding voor bediening en montage 
 

7. Draadbrug 

 

8. Aardingsklem 

 

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 

Aanwijzing 

Beton, tegels, pleisterwerk, metaal, ...? 
Omdat er zoveel verschillende soorten wandafwerking zijn, leve-
ren we de CO2 CONTROL AM en de AM PLUS-toestellen zonder 
bevestigingsmateriaal. 
 
Voor een stevige bevestiging adviseren we 
bijv. voor beton 
- pluggen  Ø 6mm  
- 4 x spaanplaatschroeven met bolle kop 
        A2 PH Torx 4,0 x 60  
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Eisen aan de bevestigingslocatie: 
Het waarschuwingstoestel moet rechtstreeks voor de ingang van de gevarenzone worden geïnstalleerd! Kies de bevestigingslocatie zó, dat het 
voor iemand die de gevarenzone wil binnengaan, onmogelijk is van te voren een waarschuwing van het systeem over het hoofd te zien. Is dat 
niet mogelijk, gebruik dan het KUNDOxT-alarmtoestel om dit te waarborgen. 

De elektrische voeding via de bovengeplaatste besturing moet permanent ingeschakeld zijn, zodat een betrouwbare bewaking van de CO2-
concentratie in de lucht is gewaarborgd. De voeding van het systeem moet door middel van een automatische circuitonderbreking van maximaal 
16 A zijn beveiligd. 

Zorg ervoor, voordat u met de installatiewerkzaamheden begint, dat er geen spanning op het lokale elektriciteitsnetwerk staat en dat de 
schakelaar bij het hoofdnet tegen opnieuw inschakelen is beveiligd. 

Degene, die de gaswaarschuwingsinstallatie installeert, is ervoor verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk, dat de installatie volgens voor-
schrift en veilig wordt geplaatst, en wordt goedgekeurd. 

Gaswaarschuwingsapparaten (installaties voor welke bewaking is vereist) mogen uitsluitend door deskundig personeel worden gepland, geïn-
stalleerd en onderhouden. 

Voor de garantie op het betrouwbaar en veilig functioneren mogen uitsluitend (daarvoor) door KUNDOxT goedgekeurde onderdelen op het  
CO2 CONTROL-veiligheidssysteem worden aangesloten. 

 

Voorbereidingen voor de montage 



4 Korte beschrijving van de gebruikersinterfaces en de onderdelen voor de bediening 

1. Interface 230 V (AC) (wisselstroom) 
  - voedingsaansluiting AM / AM PLUS  
  - Voeding en besturing van een externe signaallamp 
  - 230 V(AC) interface voor het doorgeven van de  
    toestand aan een bovengeschikte besturing 
  - Kabelwartel M20x1,5 sleutelwijdte 24 
    Aandraaimoment volgens DIN/VDE0619 max. 6 Nm 
 
2. Alarmlamp 
 
3. Programmeerknop 
 
4. Schroeven Torx T20 om het installatiegedeelte te 
    openen 
 
5. Knop "Alarm off" AM / AM PLUS 
    Alarmsignaal van de alarmlamp (2) en het optioneel 
    geïnstalleerde alarmtoestel uitschakelen. 
 
6. Knop "Alarm off" waarschuwingstoestel PA 
    Alarmsignaal CO2 CONTROL systeem uitschakelen  
    (waarschuwingstoestel PA en sensortoestel) 
 
7. Ruimte voor instructie-etiket (klant) 
 
8. Aansluitkabel CO2 sensorbus naar de verdeler 
 
9. Opening ten behoeve van het instellen van de  
    hoogtemeter  op het waarschuwingstoestel 
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5 Montage 1 

1. Neem het boorsjabloon uit de verpakking. 
 
2. Markeer met behulp van het boorsjabloon de bevestigingsgaten. 
 
3. Boor bij de gekozen bevestigingswijze passende bevestigingsgaten en zet daar 
zonodig pluggen in. 
 

4. Open het AM / AM PLUS-
toestel. Verwijder daarvoor 
de vijf bevestigingsschroeven 
④ voor het installatiege-
deelte. Let er bij het openen 
van het apparaat op dat u bij 
één AM PLUS toestel de 
stekker van de signaallamp 
eruit trekt. 
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Aanwijzing 

Stecker vorsichtig  
abziehen und  Haube 
mit Signallampe sicher 
ablegen 

 Bij alle elektrische werkzaamheden moeten de volgende punten in acht 
worden genomen:  
 
- De elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd  
   door een gekwalificeerde elektricien!  
- De elektrische installatie in het gebouw moet voldoen aan de betreffen- 
   de veiligheidsvoorschriften (230V AC, 50 Hz)!  
- Vóór het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de besturing moet de 
   netspanning worden uitgeschakeld! 



6 Montage 2 

5. Bevestig het AM / AM PLUS-toestel met de gekozen bevestigings-
middelen stevig aan de wand. Hiervoor heeft u vier schroeven 
nodig. 
 
6. Controleer of de wand vlak is, om te voorkomen dat het apparaat 
bij het vastschroeven scheef wordt getrokken.  
 
7. De aanbevolen hoogte voor de montage van het AM / AM PLUS-
toestel is tussen 1,4 m en 1,8 m. 

4 

6 

5 
Zorg ervoor dat er geen water- of gasleidingen of stroomkabels in de 
muur zijn waar u het apparaat installeert. Als u twijfelt, gebruik een 
lijndetector om ervoor te zorgen dat u geen lijn beschadigt. 

 



7 Montage 3 

8. Verwijder de onderdelen voor de afdichting van die kabelschroefverbin-
dingen die u wilt gebruiken. 

 Bij de niet gebruikte kabelschroefverbindingen moeten de 
dichtingen erin blijven. Controleer na de installatie of de  
schroefdoppen stevig vastzitten, zodat het apparaat goed  
afgedicht blijft (IP 54). KUNDOxT aanvaardt geen  
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet volgens 
voorschrift uitgevoerde installatie! 

7 
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M20 Kabelwartel: aandraaimoment max. 6 Nm 
 



8 Montage 4 

9. Aansluitkabel 230 V (AC) (wisselstroom) 
 
Goedgekeurde aansluitkabel 
 
Doorsnede aansluiting  1,5-2,5 mm² 
Uitwendige diameter kabelisolatie 6-13 mm 
Te isoleren lengte   9-10 mm 
Lengte toegepaste isolatiemantel 10-12 cm 
 
10. Installeren van de kabel 
Trek de kabel zover door de vastgeschroefde kabeldoorvoer in het toestel, 
tot de isolatie binnenin het toestel zichtbaar is en schroef de kabeldoorvo-
er veilig dicht. 

 Houd u aan het installatieschema! 
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M20 Kabelwartel: aandraaimoment max. 6 Nm 
 

11. Installatieschema 
Om de draden aan te sluiten, volgt u het installatieschema onderaan de 
Handleiding voor de montage. 

 De isolatie van de afzonderlijke aders van de gebruikte be-
sturings- en spanningskabels moeten voor alle circuits geschikt 
zijn voor de hoogst voorkomende spanning van 230V. 



9 Montage 5 

 Controleer, nadat u de draad in de klem heeft gesto-
ken, door de draad even terug te trekken, of deze ste-
vig vastzit. 

12. Bij de bekabeling van het AM / AM PLUS-toestel steekt u de (door u) geïsoleer-
de draden eenvoudig in de klemmen.  
 
Om de klemmen te openen, steekt u een schroevendraaier in de gleuf in het druk-
mechanisme van de klem, waarna u de kabel gemakkelijk uit de klem kunt trekken. 

12 13 
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10 Montage 6 

13. Aansluitbezetting 230 V (AC) klemmen 
 
Aansluiting spanningsvoorziening AM / AM PLUS           Gebruik 
1: L in  Buitenste geleider 230 V (AC)            (spanningsvoorziening) 
2: N in  Nulleider 230 V (AC)            (spanningsvoorziening) 
3: N out  Nulleider 230 V (AC)            (ext. alarmunit) 
4: Root Supply Stam spanningsvoorziening 230 V (AC)        (draadbrug 1) 
 
Aansluiting alarmunit KUNDOxT (extern) 
5: Root 1 in Stam 1 ingang             (ingang blok 2) 
6: Horn out  Schakelaansluiting waarschuwingssignaal   (ext. alarmunit) 
7: Lamp out  Schakelaansluiting waarschuwingslamp      (ext. alarmunit) 
8: Root 1 out Stam 1 uitgang            (draadbrug 2) 
 
Schakelaansluitingen PA AM / AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in Stam 2 ingang            (ingang blok 3) 
10: Sum alarm out Cumulatief alarm           (besturingsuitgang) 
11: Operation out Statusweergave 'In bedrijf'           (besturingsuitgang) 
12: Malfunction out  Statusweergave 'Storing'            (besturingsuitgang) 
13: Pre-alarm out Statusweergave 'Vooralarm'          (besturingsuitgang) 
14: Main alarm out Statusweergave 'Hoofdalarm'          (besturingsuitgang) 
 

Aansluitingsvoorbeelden: 
230V intern (niet potentiaalvrij): 

Blok 2 en 3: ext. spanningsvoorziening (potentiaalvrij): 
 

Blok 2: 230V intern (niet potentiaalvrij) / Blok 3: ext. stuurspanning 
(potentiaalvrij) 

14 

 

 NB: voor de aansluitingen 6 en 7 evenals 10 - 14 geldt voor elk 
een maximaal toegestane stroomsterkte van 2 A. 

ext. stuurspanning (bijv. 24V DC of 230V AC) 

ext. spanningsvoorziening 

Blok 1   Blok 2       Blok 3 



11 Montage 7 

14. Nadat het AM / AM PLUS-toestel volledig is bekabeld, wordt het 
toestel weer gesloten. Draai daarvoor de bevestigingsschroeven ④ in 
de behuizing vast. Denk eraan dat u, wanneer u het toestel sluit, bij 
één AM PLUS-toestel van te voren de alarmlamp weer op de stekker-
bus ⑩ op de printplaat aansluit (zie blz. 9, afbeelding 13). 

 

Let er bij het dichtschroeven van het deksel 
op, dat dit goed sluit, zodat het toestel steeds 
goed is afgedicht. KUNDOxT aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
een niet volgens voorschrift uitgevoerde in-
stallatie! 

15. Instelling van de geografische  
hoogtemeter 
Aan de zijkant van het waarschuwings-
toestel bevindt zich een 
draaiknopschakelaar, met behulp waar-
van de lokale hoogte waarop het waar-
schuwingstoestel is geïnstalleerd, wordt 
ingesteld. 
 
Zoek de opgegeven hoogte in meters op 
in de tabel en kijk welk bereik daarbij 
hoort. Zet de schakelaar op de stand 
(0....9) waarbij het getal op de 
schakelaar boven de markering op de 
behuizing staat. (zie ook blz. 12, punt 
16.) 

Niveau Lokale hoogte [m] 
boven ANP (Duitsland 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 

16 

15 



12 Montage 8 

 Denk eraan dat, nadat de hoogtemeter ter plaatse is ingesteld, 
de behuizing bij de draaiknopschakelaar met de meegeleverde 
doorzichtige plakfolie moet worden afgedicht. 

17. Sensortoestel 
Nu wordt de aansluiting op het sensortoestel tot 
stand gebracht. Sluit daarvoor de aansluitkabel 
op de verdeler aan. Zie voor de overige bijzon-
derheden de Handleiding voor de bediening 
van het CO2 CONTROL gaswaarschuwingssys-
teem. 

17 
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13 Installatieschema CO2 CONTROL 1 

Bovengeschikte 
besturing 

Alarmtoestel 2 x verdeler Sensortoestel 1 Sensortoestel 2 Signaaltoestel Schakeltoestel 

Stuurkabel CO2 
CONTROL 

CO2 CONTROL PA 
AM / AM Plus 

* Zie pagina 10 voor aansluitingsvoorbeelden 

* 

* 



14 Installatieschema CO2 CONTROL 2 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
Voor stroomkringen, die apparatuur van beschermingsklasse II van spanning voorzien, moet in het hele systeem een aardleiding aanwezig zijn en op een 
klem van elk apparaat van de installatie worden aangesloten, ... 
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N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Signaal 

* * 

* Zie pagina 10 voor aansluitingsvoorbeelden 



18. Zodra de externe voeding van de bovengeschikte besturing wordt ingeschakeld, komt het systeem uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk in ALARM-
toestand en geeft daarmee aan dat de initialisering van het CO2-systeem nog niet is uitgevoerd. 
Houd de programmeerknop ③ op het AM / AM PLUS - toestel ingedrukt. Het alarm stopt onmiddellijk! Houd de knop ③ nog steeds ingedrukt en druk nu 
op de knop "Alarm off" ⑥ op het waarschuwingstoestel PA. Terwijl u knop ⑥ nog steeds ingedrukt houdt, laat u knop ③ los. Houd knop ⑥ net zolang 
ingedrukt tot de zoemer in werking wordt gezet. Vervolgens laat u de knop weer los. Wanneer de initialisering is gelukt, hoort u een kort signaal en begint 
het waarschuwingstoestel te tikken. 
Daarna wordt het systeem verder automatisch geïnitialiseerd. De procedure eindigt met vier korte geluidssignalen en de groene bedrijfscontrolelampen op 
de systeemonderdelen gaan branden. Na deze procedure moet u bij elk toestel controleren of alle groene bedrijfscontrolelampen branden. Is dat niet het 
geval, dan moet de hiervoor beschreven procedure worden herhaald. Controleer ook de statusmelding van de bovengeplaatste besturing. 
Mocht de initialisering niet zijn gelukt, dan gaat het systeem over in het hoofdalarm, de rode lamp brandt en het geluidssignaal kan niet worden stopgezet. 
Nadat de storing is opgespoord en verholpen, moet de initialisering nog een keer worden uitgevoerd. 
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15 Inbedrijfname 



 
In overeenstemming met de DIN EN 378 moet het functioneren van de veiligheidsvoorziening jaarlijks worden gekeurd! 

 Bij toepassing in diepvriescellen moeten, vóór de inbedrijfname, de sensortoestellen aan de omgevingstemperatuur worden aangepast. Wan-
neer dat niet wordt gedaan, doen zich in het begin onverklaarbare storingsmeldingen voor, die, nadat de sensortoestellen zijn geacclimatiseerd, 
weer vanzelf verdwijnen. Pas dan is het systeem gereed om in bedrijf te worden gesteld! 

19. Nadat de initialisering met goed gevolg is uitgevoerd, kunt u de werking van het systeem testen, door het met CO2 in aanraking te brengen. De CO2 - 
concentratie moet tussen 3 % en 100 % bedragen, opdat een alarmmelding wordt geactiveerd. De blauwe beschermkap op het sensortoestel is met een buis 
uitgerust, waardoor u gas aan het sensortoestel kunt toevoeren. Bedraagt de gasconcentratie 1,5 % CO2 dan wordt het vooralarm en bij 3 % CO2 het hoofd-
alarm geactiveerd. 
 
Door een stekker van één van de sensortoestellen eruit te trekken, kunt u testen of de storingsmelding functioneert. 

Regelmatige keuring van CO2-koude-installaties: 
 
Jaarlijkse regelmatige controle van de veiligheidsvoorziening volgens DIN EN 378, waarbij met behulp van het activeren van de alarmmelding met CO2 niet 
alleen CO2 CONTROL wordt gecontroleerd, maar vooral ook de overdracht op - en de eropvolgende maatregelen via - de besturing en/of de regeltechniek 
van het gebouw. De alarmdrempels en het tolerantiebereik hoeven niet met testgas te worden gecontroleerd! Na vier jaren in bedrijf vindt in de fabriek een 
kalibratie plaats door de sensor ter plaatse te vervangen. Aanvullende instructies staan in de Handleiding voor montage en bediening van de CO2 CONTROL. 

Colofon 
Alle rechten op deze documentatie zijn volgens de wet op het auteursrecht voorbehouden aan KUNDOxT GmbH. Deze documentatie mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van KUNDOxT GmbH noch worden gewijzigd, aangevuld, vermenigvuldigd noch worden doorgegeven aan derden. 
Wijzigingen aan het ontwerp en het toestel voorbehouden. 

16 Systeeminspectie 


