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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

OBS!

Signaltone 

100 dB 

Telefon +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Sikkerhedsoplysninger 

Når du ser dette symbol, skal du 

være opmærksom anvisningerne 

i håndbogen! 

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 

Monteringsvejledning      IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Model 2018 
Udgivelsesdato: 08.01.2018 - 190707_00 DK - CO2 CONTROL AM-AM PLUS Montageanleitung DK.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Emballageindhold 

1. Sensorenhed 

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Bemærk: Her er der kun afbildet CO2 CONTROL AM PLUS 

3. Fastgørelsessæt til sensorenhed 

4. Fordeler 

5. Tilslutningskabel til sensor (uden afbildning) 

6. Brugs- og monteringsvejledning 

7. Jumpere 

8. Beskyttelsesterminal 

Kontrollér venligst fuldstændigheden. 

Bemærk 

Beton, mursten, puds, metal, ...? 

Da der findes mange forskellige typer vægge, leveres enhederne 

CO2 CONTROL AM og AM PLUS uden fastgørelsesmateriale. 

Til en stabil fastgørelse anbefaler vi eksempelvis 

til beton 

- Dyvle Ø 6mm 

- 4 x spånpladeskruer med rundt hoved 

        A2 PH torx 4,0 x 60 
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Tilslutningskabel 

til sensor 
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Krav til opstillingsstedet: 
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. Skulle det ikke være muligt, skal du bruge alarmenheden KUNDOxT for at sikre dette. 

Spændingsforsyningen på den overordnede styring skal være i konstant drift for at sikre en pålidelig overvågning af CO2-indholdet i luften. Systemets 
spændingsforsyning skal være beskyttet af en automatsikring med maksimalt 16 A. 

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

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 sikkerhedssystemet CO2 CONTROL, der er godkendt af KUNDOxT. 

 

Forberedelse til montage 

Kort beskrivelse af grænseflader og kontrolelementer 

1. Interface 230 V (AC) 
  - Forsyningstilslutning AM / AM PLUS  
  - Forsyning og styring af ekstern signallampe 
  - 230 V (AC) interface til statusoverførsel til overordnet 
    styring 
  - Kabelforskruning M20x1,5, skruenøglestørrelse 24 
    Tilspændingsmoment iht. DIN/VDE0619 maks. 6 Nm 

2. Alarmlampe 

3. Programmeringsknap 

4. Skruer torx T20 til åbning af installationsstedet 

5. Knappen "Alarm off" AM / AM PLUS 
     Alarmlampens alarmtone (2) og valgfrit installeret alarmenhed 

6. Knappen "Alarm off" advarselsenhed PA 
     Alarmtone CO2 CONTROL system slukkes 
     (advarselsenhed PA og sensorenhed) 

7. Flade til oplysningsetiket (kunde) 

8. Tilslutningsledning CO2-sensorbus til fordeler 

9. Åbning til indstilling af højdemåler på advarselsenhed PA 
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Montage 1 

1. Boreskabelonen adskilles fra pakningen 

2. Ved hjælp af boreskabelonen tegnes fastgøringshullerne op. 

3. Alt efter fastgørelsesmåde bores der egnede fastgøringshuller, og om nødvendigt 

sættes der dyvler ind i hullet. 

4. Enheden AM / AM PLUS 

åbnes. Til dette formål 

fjernes de fem skruer ④ 

til installationsområdet. 

Bemærk, at signallampen 

ved en AM PLUS enhed 

frakobles, når enheden 

åbnes. 
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Montage 2 

5. AM / AM PLUS enheden fastgøres sikkert til væggen med de valgte fastgørel-

sesskruer. Der skal bruges fire skruer til det 

6. Sørg for, at væggen er plan at undgå en vridning af enheden, når den skrues 

fast. 

7. Den anbefalede højde til fastgørelse af enheden AM / AM PLUS er en højde på 

mellem 1,4 m og 1,8 m. 

4 
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Antydning 

Træk stikket omhyggeligt 
og sikkert tage dækning 
med signallampe 

 

Ved alle elektriske arbejder skal følgende punkter overholdes:  
 
- Elektriske tilslutninger må kun udføres af en autoriseret elektriker!  
- Den elektriske installation på stedet skal overholde de respektive 
sikkerhedsforskrifter (230 V AC, 50 Hz)!  
- Før alle arbejder på styreenheden skal netspændingen slukkes! 
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Montage 3 

8. Fjern tætningselementerne på de kabelforskruninger, der skal bruges. 

 Tætningerne er nødt til at blive ved med at være sat i ved ubrugte 
kabelforskruninger. Kontrollér efter installationen, at skruehætterne 
sidder fast, således at apparatets tæthed opretholdes (IP 54). KUND-
OxT påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes usagkyndig instal-
lation! 

7 
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Montage 4 

9. Tilslutningskabel 230 V (AC) 

Tilladt tilslutningskabel 

Tilslutningens tværsnit  1,5-2,5 mm² 
Udvendig diameter på kabelisolation  6-13 mm 
Afisoleringslængde   9-10 mm 
Afisoleringslængde på isolationslag 10-12 cm 

10. Kabelinstallation 

Før kablet ind i apparatet gennem kabelindføringen, indtil isoleringen kan ses i 
apparatet, og skru kabelindføringen sikkert til. 

 
Overhold installationsplanen! 

10 

11 

 
M20 Kabelforskruning: Tilspændingsmoment maks. 6 Nm 

11. Installationsplan 

Tilslutningen af ledningerne udføres i henhold til installationsplanen i slutningen 
af monteringsvejledningen. 

 
M20 Kabelforskruning: Tilspændingsmoment maks. 6 Nm 

 De enkelte ledningsisoleringer på de anvendte styre- og strømkabler 

skal svare til den højest forekommende spænding på 230 V for alle 

kredsløb. 
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Montage 5 

 Kontrollér, efter ledningen er sat i, hvorvidt den sidder sikkert 

fast ved at trække lidt tilbage i ledningen. 

12. Ledninger på enheden AM / AM PLUS installeres ved blot at stikke de afisolere-

de ledninger ind i klemmen. 

For at få klemmen løsnet skal der simpelthen trykkes på klemmen med en 

skruetrækker, og så kan ledningen nemt trækkes ud af klemmen.  

12 13 

10 

Montage 6 

13. Tilslutningsbelægning 230 V (AC) terminal 
 
Tilslutning forsyning AM/AM PLUS Anvendelse 
1: L in Faseledning 230 V (AC)   (Forsyning) 
2: N in Nulleder 230 V (AC)  (Forsyning) 
3: N out Nulleder 230 V (AC)  (ekst. alarmenhed) 
4: Root Supply Rodforsyning 230 V (AC)  (Jumper 1) 
 
Tilslutning alarmenhed KUNDOxT (ekstern) 
5: Root 1 in Rod 1 indgang  (Indgang blok 2) 
6: Horn out Kontakttilslutning advarselssignal  (ekst. alarmenhed) 
7: Lamp out Kontakttilslutning advarselslampe  (ekst. alarmenhed) 
8: Root 1 out Rod 1 udgang  (Jumper 2) 
 
Kontakttilslutninger PA AM / AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in Rod 2 indgang  (Indgang blok 3) 
10: Sum alarm out Sumalarm (Styreudgang) 
11: Operation out Statusvisning "Drift"  (Styreudgang) 
12: Malfunction out  Statusvisning "Fejl"  (Styreudgang) 
13: Pre-alarm out Statusvisning "Foralarm" (Styreudgang) 
14: Main alarm out Statusvisning "Hovedalarm" (Styreudgang) 
 

Tilslutningseksempler: 

230 V intern (ikke potentialfri): 

Blok 2 og 3: ekst. forsyning (potentialfri): 

Blok 2: 230 V intern (ikke potentialfri)/blok 3: ekst. styrespænding 

(potentialfri) 

14 

 

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

ekst. forsyning 

Blok 1   Blok 2       Blok 3 

 Ved tilslutningerne 6, 7 og 10 - 14 skal der tages højde for en 

maksimal. tilladelig strømbelastning på 2 A. 
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Montage 7 

14. Efter en fuldstændig ledningsføring af enheden AM / AM PLUS, 
lukkes den igen. For at gøre dette tilpændes fastgørelsesskruerne ④ 
på huset. Bemærk ved lukning af enheden, at alarmlampen ved en 
AM PLUS-enhed tilsluttes til printpladen ved stikkontakten ⑩ (se side 
9, billede 13). 

 

Vær ved fastskruningen af afdækningen op-
mærksom på, at denne ligger tæt til, så tæthe-
den af enheden opretholdes. KUNDOxT påta-
ger sig intet ansvar for skader, der skyldes 
usagkyndig installation! 

15. Indstilling af geografisk højdemåler 

På siden til venstre på advarselsenheden er 

der en drejekontakt på hvilken den lokale 

højde indstilles, hvor advarselssystemet er 

installeret. 

Arrangér den aktuelle højdemåler i forhold 

til området i tabellen og indstil kontaktens 

positionen (0 ... 9) således, at tallet på kon-

takten står over markeringen på kabinettet. 

(mere side 12, punkt 16.) 

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 

16 

15 

Montage 8 

 
Bemærk, at efter indstilling af højdemåleren på stedet skal kabinettet ved 

drejekontakten tætnes med den medfølgende transparente klæbefolie. 

17. Sensorenhed 

Nu kommer tilslutningen af sensorenheden. Forbind 

tilslutningskablet til fordeleren. For flere detaljer henvi-

ses der til brugsvejledningen til gasadvarselssystemet 

CO2 CONTROL. 

17 
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16. 
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Installationsplan CO2 CONTROL 1 

Installationsplan CO2 CONTROL 2 

* 

* 

Overordnet 

styring 

Alarmenhed 2 x fordeler Sensorenhed 1 Sensorenhed 2 Signalenhed Omskifterenhed 

Styreledning 

CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 
PA AM /  
AM Plus 

* For tilslutningseksempler se side 5 (Montage 6) 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
For et kredsløb, der forsyner driftsudstyr af beskyttelsesklasse II, skal der føres en ledende beskyttelsesleder i hele kabelsystemet og tilsluttes til en terminal i hver 

installationsanordning, ... 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Signal 

* * 

* For tilslutningseksempler se side 5 (Montage 6) 
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Idriftsættelse 

 
En årlig kontrol af sikkerhedsanordningens funktion er påkrævet i henhold til DIN EN 378! 

 Ved indsats i dybfrostenheder skal sensorenhederne tilpasses til den omgivende temperatur før idriftsættelse. Sker det ikke, kommer der indledningsvis 

udefinerede fejlmeldinger, som neutraliseres efter en akklimatisering af sensorenhederne. Først da er systemet driftsklart! 

19. 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. Udgør gaskon-

centrationen 1,5 % CO2, udløses foralarmen, og ved 3 % CO2 udløses hovedalarmen. 

Fejlmeddelelsen skal kontrolleres ved at afmontere stikket på en sensorenhed. 

Tilbagevendende kontroller af CO2 køleanlæg: 
Årlige, regelmæssige kontroller af sikkerhedsanordningen i henhold til DIN EN 378, hvor der ved en alarmaktivering med CO2 ikke kun kontrolleres CO2 CONTROL, 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 henvisninger i montage- og brugsvejled-
ningen  CO2 CONTROL. 

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. 

Systemkontrol 

18. Når den eksterne strømforsyning til den overordnede styring tændes, går systemet af sikkerhedsgrunde straks i tilstanden ALARM og signalerer på den måde, at en 

initialisering af CO2-systemet endnu ikke er blevet gennemført.  

Aktivér og hold programmeringsknappen ③ på enheden AM / AM PLUS. Alarmen går ud med det samme! Hold stadig knappen ③ trykket nede, og tryk nu på knap-

pen ⑥ "Alarm off" på advarselsenheden PA. Mens man fortsætter med at holde knappen ⑥ trykket nede, slippes knappen ③. Hold knappen ⑥ trykket så længe, 

at 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 genta-

ges. Kontrollér også statusvisningen for den overordnede styring. 

Ved mislykket initialisering går systemet over til hovedalarm, den røde lampe lyser, og der kan ikke kvitteres for tonen. Initialiseringen skal gentages efter en vellykket 

fejlfinding. 
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