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 Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych prosimy się upewnić, że od 
sieci zasilającej zostało odłączone napięcie i że wyłącznik został zabe-
zpieczony przed możliwością ponownego włączenia.  

 
Aby można było zagwarantować niezawodne funkcjonowanie systemu 
zabezpieczającego, do urządzenia CO2 CONTROL mogą być podłączane 
wyłącznie takie elementy dodatkowe, które zostały zatwierdzone przez 
firmę KUNDOxT. 

Zawartość opakowania 

@ co2control@kundoxt.com 

Przygotowanie do montażu: 

 

 

 

www.kundoxt.com 

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

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

1. Klosz  
2. Obudowa  
3. 2 x nakrętka (M20x1,5)  
4. Wejście kablowe + nakrętka (M20x1,5)  
5. Śruba zabezpieczająca + pierścień uszczelniający  
6. Opaska kablowa 
Prosimy sprawdzić kompletność opakowania 

 Widząc taki symbol, prosimy 
stosować się do zaleceń instrukcji! 

Zalecenia bezpieczeństwa 

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkową in-
strukcję obsługi i montażu urządzenia CO2 
CONTROL. 
 
Aktualne, prawnie wiążące wydania instrukcji 
montażu i obsługi mogą Państwo znaleźć 
również na stronie internetowej:  
www.kundoxt.com! 

Wskazówka 

Beton, cegła, tynk, metal, ...?  
Ponieważ istnieje wiele rodzajów ścian, zespół alar-
mowy CO2 CONTROL dostarczany jest bez mate-
riałów mocujących. 
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1. Obudowa  
Do zamocowania należy wykorzystać sześć istniejących ot-
worów na wkręty ①. 
  
2. Zaznaczyć miejsce wykonania otworów do mocowania 
W oparciu o wymiary podane na ilustracji [1] zaznaczyć miejsce 
wykonania otworów do mocowania.  
 
3. Wywiercić otwory do mocowania 
W zależności od wybranego rodzaju mocowania wywiercić 
odpowiednie otwory i w niezbędnych przypadkach w otworach 
tych umieścić kołki plastikowe. 

Wymagania w zakresie miejsca instalacji 
 
Zespół alarmowy musi zostać zainstalowany bezpośrednio przed 
wejściem do obszaru zagrożenia! Miejsce instalacji należy 
wybrać w taki sposób, aby przed wejściem do obszaru zagroże-
nia, sygnalizacji ostrzegawczej systemu w żaden sposób nie 
można było przeoczyć. 
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Dane techniczne 

Napięcie znamionowe: 230 V/ 50 Hz 

Prąd znamionowy: 100 mA 

Zakres temperaturowy:  -30 °C do + 70 °C  

Wskaźniki optyczne: Światło pulsujące/ światło 
stałe czerwone  

Ostrzegawczy sygnał akustyczny:  100 dB 

Masa: 285 g 

Stopień ochrony:  
Klasa ochronna rodzaju konstrukcji:  

IP65 
      Klasa ochronna II  

Wymiary: 102 x Ø 92 mm 

Uwaga! 
Dźwięk 
sygnału 
100dB 



Instalacja 

Przydział kołków 

C N 

1 Lampa  (~230 V) 
Dioda pulsująca LED 

2 NC 

3 Sygnał dźwiękowy 
(~230 V) 

Dioda paląca się 
światłem stałym + 
sygnał dźwiękowy 

Schemat instalacyjny CO2 CONTROL 
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Montaż końcowy 

4. Przykręcić dławnice kablowe 
Obudowa po lewej i po prawej stronie posiada wnęki ② z denkami, 
które w celu dokonania montażu wlotu kablowego mogą zostać 
usunięte. 
 
5. Instalacja kabla 
Kabel należy wprowadzić do urządzenia poprzez wkręcone przejście 
kablowe w taki sposób, aż w urządzeniu można będzie dostrzec 
izolację. Następnie przejście kablowe należy dokręcić. 
 
6. Przygotowanie do instalacji  
Podczas wykonywania okablowania, połączenie wtykowe ③ może 
być odłączone.  
 
7. Schemat instalacyjny  
Podłączenie poszczególnych drutów następuje zgodnie ze sche-
matem instalacyjnym [4] (patrz: niżej). 
 
8. Zamontowanie uchwytu kablowego odciągającego  
Opaskę kablową wsunąć w otwór ⑤ zacisnąć ją wokół przewodów. 

9. Założyć klosz 
Po prawidłowym podłączeniu wszystkich przewodów do 
zespołu alarmowego, kołpak sygnalizacyjny może zostać 
połączony z kablem instalacyjnym ④. 
  
10. Nałożyć klosz [5] 
Na obudowę należy nałożyć klosz. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, aby cztery języczki zatrzaskowe wprowadzone zostały 
w odpowiednie rowki obudowy. 
 
11. Dokręcić klosz [6] 
Klosz obracać w lewo, aż będzie umocowany w sposób pewny. 
 
12. Zabezpieczyć klosz  
Aby klosz dodatkowo umocować na wkręt zabezpieczający 
należy założyć pierścień uszczelniający. Wkręt umieścić w 
przeznaczonym do tego otworze ⑥, znajdującym się z prawej 
strony obudowy, i dokręcić. 
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Nota prawna. 
Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji należą do firmy KUNDOxT GmbH. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy  KUNDOxT GmbH, niniejszej dokumentacji 
nie wolno nowelizować, rozszerzać, powielać ani przekazywać jakimkolwiek stronom trzecim. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz 
modernizacji urządzenia. 
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Zespół 
przełączający  

Zespół 
sygnalizacyjny  

Zespół 
czujnika 2  

Zespół 
czujnika 1  

2 x Rozdzielacz Zespół 
alarmowy  

Nadrzędnego 
System sterowania 

Przewód sterujący 
CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 
PA AM / 
PA AM PLUS 


