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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

OBS! 

Signaltone 

100 dB 

Telefon +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Faks +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Sikkerhetsinformasjon 

Hvis du ser dette symbolet, må 

du følge anvisningene i håndbo-

ken! 

Følg også monterings- og bruksanvisningen 

for CO2 CONTROL. 

 

De aktuelle, juridisk bindende utgavene av 

monterings- og bruksanvisningen finner du 

på internettsidene: 

www.kundoxt.com 

Monteringsanvisning      IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Modell 2018 
Utgivelsesdato: 05.01.2018 - 190703_00 NO - CO2 CONTROL AE Montageanleitung NO.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Pakningsinnhold 

1. Sensorenhet 

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Merk: Her er kun CO2 CONTROL AM PLUS avbildet 

3. Festesett sensorenhet 

4. Fordeler 

5. Tilkoblingskabel sensor (uten bilde) 

6. Bruks- og monteringsanvisning 

7. Koblingsbro  

8. Jordingsklemme  

Kontroller at innholdet er fullstendig. 

Merk 

Betong, tegl, puss, metall...? 

Da det finnes mange forskjellige veggtyper, leveres CO2 CON-

TROL AM- og AM PLUS-enheten uten festemateriale. 

For et stabilt feste anbefaler vi 

f.eks. for betong 

- Dyvel Ø 6mm 

- 4 x rundhodede sponplateskruer 

        A2 PH Torx 4,0 x 60  
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Krav til oppstillingsplass: 
Varslingsenheten må installeres umiddelbart før inngangen til fareområdet! Velg monteringssted slik at en systemvarsling fra systemet ikke kan overses 
før inngang på fareområdet. Hvis dette ikke skulle være mulig, bruk KUNDOxT-alarmenheten for å sikre dette. 

Spenningsforsyningen må være i drift kontinuerlig via den overordnede styringen for å garantere en sikker overvåkning av CO2-innholdet i luften. Spen-
ningsforsyningen til systemet må være sikret med en ledningsvernebryter på maksimalt 16 A. 

Før du begynner installasjonsarbeidet, må du forsikre deg om at ledningsnettet er spenningsfritt og er sikret mot gjeninnkobling. 

Montøren av gassvarslingsanlegget er ansvarlig og skal sørge for forskriftsmessig og sikker installasjon og godkjenning av anlegget. 

Gassvarslingsinnretninger (utstyr for særlig overvåkning) skal kun planlegges, installeres og vedlikeholdes av sakkyndige personer.  

For å garantere sikker funksjon skal kun tilleggskomponenter godkjent av KUNDOxT tilkobles CO2 CONTROL-sikkerhetssystemet. 

 

Forberedelse til montering 

Kort beskrivelse av grensesnitt og betjeningselementer 

1. Grensesnitt 230 V (AC) 
  - forsyningstilkobling AM / AM PLUS  
  - forsyning og styring av en ekstern 
    signallampe 
  - 230 V(AC) grensesnitt til statusformidling til en 
    overordnet styring 
  - Kabelkobling M20x1,5 nøkkelbredde 24 
    Tiltrekkingsmoment iht. DIN/VDE0619 maks. 6 Nm 

2. Alarmlampe 

3. Programmeringstast 

4. Skruer Torx T20 for åpning av installasjonsrommet 

5. Bryter "Alarm off" AM / AM PLUS 
    Slå av alarmtone fra alarmlampe (2) og alternativt installert  
    alarmenhet. 

6. Bryter "Alarm off" varslingsenhet PA 
    Slå av alarmtone CO2 CONTROL-system 
    (Varslingsenhet PA og sensorenhet) 

7. Flate for informasjonsetikett (kunde) 

8. Tilkoblingsledning CO2 sensorbuss-fordeleren 

9. Åpning for innstilling av høydemåler på varslingsenhet PA 
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Montering 1 

1. Ta boremalen ut av pakningen. 

2. Tegn på festehull ved hjelp av boremalen. 

3. Bor egnede festehull avhengig av valgt festetype, og sett ved behov inn dyvel i 

hullet. 

4. Åpne enheten AM / 

AM PLUS. Til dette fjernes 

de fem festeskruene ④ 

for installasjonsområdet. 

Ved åpning av apparatet 

må du påse at du kobler 

fra signallampen på en 

AM PLUS-enhet. 

1 

3 
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Montering 2 

5. Fest enheten AM / AM PLUS sikkert på veggen med valgt festeutstyr. Du tren-

ger fire skruer til dette. 

6. Påse at veggen er jevn for å unngå en forskyvning av apparatet ved påskruing. 

7. Den anbefalte høyden for feste av enheten AM / AM PLUS ligger mellom 1,4 m 

og 1,8 m over gulvet. 

6 

5 

Merk 

Træk stikket omhyggeligt 

og sikkert tage dækning 

med signallampe 

4 

 
Ved alle elektriske arbeider skal følgende punkter overholdes:  
 
- Elektriske tilkoblinger skal kun foretas av elektrikere!  
- Elektrisk installasjon på byggsiden må samsvare med gjeldende 
sikkerhetsbestemmelser (230V AC, 50 Hz)!  
- Nettspenningen skal slås av før alle arbeider på styringen! 
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Montering 3 

8. Fjern tetningselementene på kabelskrukoblingene som du ønsker å bruke. 

 
Tetningene må være på plass ved kabelskrukoblinger som ikke bru-
kes. Kontroller at skruhetten sitter godt etter installasjon slik at appa-
ratets tetthet opprettholdes (IP 54). KUNDOxT påtar seg intet ansvar 
for skader som oppstår på grunn av feil installasjon! 

Montering 4 

9. Tilkoblingskabel 230 V (AC) 

Tillatt tilkoblingskabler 

Tilkoblingstverrsnitt   1,5-2,5 mm² 
Utvendig diameter kabelisolasjon 6-13 mm 
Avisoleringslengde    9-10 mm 
Avisoleringslengde isolasjonsmantel 10-12 cm 

10. Kabelinstallasjon  

Før kabelen gjennom kabelinnføringen inn i apparatet inntil isolasjonen kan ses i 
apparatet, og skru kabelinnføringen godt fast. 

 
Følg installasjonsplanen! 

10 

11 

7 

8 9 

 
M20 Kabelkobling: tiltrekkingsmoment maks. 6 Nm 

11. Installasjonsplan 

Tilkoblingen av ledningene skjer etter installasjonsplanen på slutten av mon-
teringsanvisningen. 

 
M20 Kabelkobling: tiltrekkingsmoment maks. 6 Nm 

 Isolasjon på enkeltlederne på anvendt styre- og strømkabel skal 

samsvare med høyeste forekommende spenning på alle kretsene, på 

230V. 
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Montering 5 

 Kontroller etter innstikking av vaieren at den sitter godt gjennom 

å trekke kort tilbake etter vaieren. 

12. Kablingen av enheten AM /AM PLUS skjer gjennom enkel tilkobling av de aviso-

lerte vaierne i klemmen.  

For å løsne klemmen aktiveres enkelt trykkeren på klemmen med en skrutrekker, 

og vaieren kan lett trekkes ut av klemmen. 

12 13 

10 

Montering 6 

13. Kontakttilordning 230 V (AC) klemme 
 
Tilkobling forsyning AM/AM PLUS   Anvendelse 
1: L in  Ekstern leder 230 V (AC)    (Forsyning) 
2: N in  Nøytralleder 230 V (AC)   (Forsyning) 
3: N out  Nøytralleder 230 V (AC)   (Ekst. alarmenhet) 
4: Root Supply Rot forsyning 230 V (AC)   (Ledningsbro 1) 
 
Tilkobling alarmenhet KUNDOxT (ekstern) 
5: Root 1 in Rot 1 inngang    (Inngang blokk 2) 
6: Horn out Koblingskontakt varselsignal  (Ekst. alarmenhet) 
7: Lamp out Koblingskontakt varsellampe   (Ekst. alarmenhet) 
8: Root 1 out Rot 1 utgang    (Ledningsbro 2) 
 
Koblingskontakt PA AM/AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in Rot 2 inngang    (Inngang blokk 3) 
10: Sum alarm out Sumalarm    (Styreutgang) 
11: Operation out Statusindikator "Drift"   (Styreutgang) 
12: Malfunction out  Statusindikator "Feil"    (Styreutgang) 
13: Pre-alarm out Statusindikator "Foralarm"  (Styreutgang) 
14: Main alarm out Statusindikator "Hovedalarm"  (Styreutgang) 
 

Tilkoblingseksempler : 

230V intern (ikke potensialfri): 

Blokk 2 og 3: ekst. forsyning (potensialfri): 

Blokk 2: 230V intern (ikke potensialfri) / Blokk 3: ekst. styrespenning 

(potensialfri): 

14 

 

ekst. styrespenning (f.eks. 24V DC eller 230V AC) 

ekst. forsyning 

Blokk 1   Blokk 2       Blokk 3 

 Ved koblingene  6, 7 samt 10 – 14, pass på maksimal tillatt 

strømbelastning på hver 2 A. 
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Montering 7 

14. Etter fullstendig kabling av enheten AM / AM PLUS blir denne 
lukket igjen. Stram festeskruene ④ på huset for å sikre dette. Ved 
lukking av apparatet må du ved en AM PLUS-enhet påse at alarmlam-
pen først kobles til en lederplate på stikkbøssingen  ⑩ igjen (se side 
9, bilde 13). 

 

Ved påskruing av dekselet, se til at det ligger 
tett inntil, slik at tettheten til apparatet 
opprettholdes. KUNDOxT påtar seg intet ans-
var for skader som oppstår på grunn av feil 
installasjon! 

15. Innstilling av geografisk høydemåler 

På siden til venstre på varslingsenheten 

finnes en dreiebryter der stedshøyde for 

installasjonsstedet til varslingssystemet 

stilles inn. 

Tilordne den aktuelle høydemåleren til 

området i tabellen og still inn posisjonen på 

bryteren (0...9) slik at tallet på bryteren står 

over markeringen på huset. (Se ytterligere 

informasjon på side 12, punkt 16.) 

Trinn  Stedshøyde [m] 

over havet 

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 

Montering 8 

 
Vær oppmerksom på at huset på dreiebryteren etter innstilling av høy-

demåleren på stedet må tettes med medfølgende transparente klebefolie. 

17. Sensorenhet 

Nå skjer tilkoblingen av sensorenheten. Koble nå tilkob-

lingskabelen til fordeleren. Du finner flere detaljer i 

bruksanvisningen til CO2 CONTROLL gassvarslingssys-

tem. 

17 
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Installasjonsplan CO2 CONTROL 1 

Installasjonsplan CO2 CONTROL 2 

Overordnet 

styring 

Alarmenhet 2 x fordeler Sensorenhet 1 Sensorenhet 2 Signalenhet Bryterenhet 

Styreledning 

CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 

PA AM /  

AM Plus 

* 

* 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
For en strømkrets som forsyner driftsmidler i beskyttelsesklasse II, må det være en gjennomgående jordingsleder i hele ledningsanlegget som kobles til en klemme i 

hver installert enhet, ... 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Signal 

* * 

* For tilkoblingseksempler, se side 5 (Montering 6) 

* For tilkoblingseksempler, se side 5 (Montering 6) 
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Idriftsetting 

 
Årlig kontroll av funksjonen til sikkerhetsinnretningen er påkrevet i henhold til DIN EN 378! 

 Ved bruk i dypfrysingsenheter må sensorenheten tilpasses omgivelsestemperaturen før bruk. Hvis dette ikke gjennomføres, finnes det i begynnelsen udefi-

nerte feilmeldinger som oppheves igjen etter akklimatiseringen av sensorenheten. Først etter dette er systemet klart til bruk! 

19. Etter vellykket initialisering kan systemets funksjon kontrolleres gjennom CO2-påføring. CO2-konsentrasjonen skal ligge mellom 3 og 100 % for at en alarm skal 

utløses. Den blå vernehetten på sensorenheten er utstyrt med en stuss som gassen kan føres til sensorenheten gjennom. Hvis gasskonsentrasjonen er 1,5 % CO2 blir 

foralarmen utløst,  hovedalarmen utløses ved 3 % CO2. 

Feilmeldingen skal kontrolleres ved å løsne støpselet til en sensorenhet. 

Periodisk kontroll av CO2-kjøleanlegg: 
Årlig, regelmessig kontroll av sikkerhetsinnretningen etter DIN EN 378, der en alarmutløsning med CO2 ikke bare CO2 CONTROL kontrolleres, men også spesielt også 
videreføringen og følgehandlingene via styringen og/eller bygningsledeteknikken. En kontroll av alarmterskler og deres toleranseområder med testgass er ikke nødven-
dig! En kalibrering skjer etter 4 driftsår ved anlegget gjennom sensorbytte på stedet. Ytterligere informasjon i monterings- og bruksanvisningen for CO2 CONTROL. 

Rettigheter  
For denne dokumentasjonen innehar KUNDOxT GmbH opphavsretten. Denne dokumentasjonen skal uten skriftlig forhåndstillatelse fra firmaet KUNDOxT GmbH ikke 
endres, utvides, mangfoldiggjøres eller gis videre til tredjeparter. Vi tar forbehold om design- og apparatendringer. 

Systemkontroll 

18. Når den eksterne forsyningen av den overordnede styringen slås på, går systemet av sikkerhetsmessige grunner straks over i en ALARM-tilstand og signaliserer 

dermed at en initialisering av CO2-systemet fortsatt ikke ble gjennomført.  

Betjen og hold nå programmeringstasten ③ på enheten AM / AM PLUS. Alarmen stopper straks! Hold fortsatt tasten ③ trykket og betjen tasten  ⑥ ALARM AV på 

varslingsenheten PA. Mens du fortsatt holder tasten ⑥ trykket, slipp tasten ③. Hold tasten ⑥ trykket inntil summeren blir aktiv. Deretter slippes tasten igjen. Etter 

vellykket initialiseringsstart hører man en kort tone og en takt fra varslingsenheten. 

Deretter initialiserer systemet seg selvstendig. Forløpet ender med 4 korte signaltoner, og de grønne driftsvisningene på systemkomponentene lyser. Etter dette for-

løpet må det på hvert apparat kontrolleres om alle de grønne driftsindikatorene lyser. Hvis dette ikke er tilfelle, må forløpet som beskrives ovenfor, gjentas. Kontroller 

også statusvisningen til overordnet styring. 

Ved mislykket initialisering går systemet til hovedalarm, den røde lampen lyser og tonen kan ikke kvitteres. Initialiseringen må gjentas etter vellykket feilsøking. 
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