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0 Wprowadzenie 
 
Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera wszystkie informacje, które są potrzebne podczas instalacji, włączenia do eksploatacji oraz konserwacji systemu 
ostrzegania przed gazem CO2 – CO2 CONTROL. 
 

0.1 Zalecenia bezpieczeństwa 
 

  Symbol     Definicja   
 

                                   
 
 

1 Zakres zastosowania 
 

1.1 Korzystanie zgodne z treścią postanowień normy BGR 228 
 
System ostrzegania przed gazem CO2 CONTROL został dostosowany do wymagań poprzednio obowiązującej normy TRSK 313 (Wymagania techniczne urządzeń 
ostrzegających przed gazem), obecnie obowiązującej normy DIN6653-2 oraz uprzednio obowiązującej normy TRSK 403 (Wymagania dotyczące instalacji, 
eksploatacji oraz napraw), obecnie obowiązującej normy BGR228 i spełnia wszystkie wymagane na mocy prawa funkcje. Dotyczy to jednak wszystkich systemów 
bezpieczeństwa CONTROL CO2, które wykalibrowane są na generowanie alarmu wstępnego przy stężeniu 1,5% CO2 i alarmu głównego przy stężeniu 3,0% CO2! 
 
Od dnia 7.05.1996 ustawodawca nakazał stosowanie szczególnych środków ochronnych, aby można było wykluczyć zagrożenia powstające na skutek wycieków 
gazu (patrz: Rozporządzenie w sprawie Bezpieczeństwa Pracy – Betr.Sich.V.). 
Jako szczególne środki ochronne w pomieszczeniach instalacyjnych nakazane jest stosowanie na wysokości 1,5 m pod powierzchnią gruntu trwałych instalacji 
wentylacyjnych/ odsysających lub alternatywnie instalowanie systemów ostrzegających przed gazem. Ruchome komory chłodnicze muszą być zawsze 
zabezpieczone, niezależnie od miejsca instalacji! 
 

1.2 Wykorzystanie w obszarze CO2 stosowanego jako czynnik chłodniczy 
 
W celu monitorowania urządzeń chłodniczych (DIN EN 378) z zastosowanym CO2 jako środkiem chłodniczym, zwłaszcza w handlu środkami spożywczymi oraz 
przy ich przetwarzaniu, wymagania szczególne dotyczące systemów zabezpieczających zostały zrealizowane w wariantach CO2 CONTROL PA, CO2 CONTROL AM 
oraz CO2 CONTROL AM PLUS. 
Z reguły monitorowaniu podlegają pomieszczenia maszynowe, komory głębokiego mrożenia, komory chłodnicze oraz częściowo drogi prowadzenia przewodów 
chłodniczych. W supermarketach również dotyczy to pomieszczeń dla personelu, jeżeli pomieszczenia te mają styczność z trasami przebiegu przewodów 
chłodniczych. 
 

1.3 Opis systemu 
 
Zasada pomiaru: 
 
Detekcja CO2 następuje za pomocą podczerwonego systemu pomiarowego w zespole czujnika. 
 
Budowa systemu: 
 
Pakiet podstawowy CO2 CONTROL składa się jako system zasadniczy z zespołu czujnika, zespołu ostrzegawczego oraz rozdzielacza. W przypadku wielu 
pomieszczeń zagrożonych przez gaz, system może zostać rozszerzony o drugi zespół czujnika. 
 
Opcjonalnie system może zostać uzupełniony o liczbę do 2 urządzeń (z dowolną kombinacją zespołów sygnalizacyjnych/ zespołów przełączających). 

Uwaga! Należy przestrzegać treści instrukcji zmieszczonych w podręczniku! 
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a) Zespół czujnika CO2 
 
Zespół czujnika instalowany jest w obszarze zagrożenia i za pomocą rozdzielacza łączony jest z zespołem ostrzegawczym. Optyczny i akustyczny sygnał 
ostrzegawczy powstający w zespole czujnika umożliwia wygenerowanie ostrzeżenia również dla samego obszaru zagrożenia. 

 
b) Zespół ostrzegawczy CO2 
 
Zespół ostrzegawczy powinien być zainstalowany przed obszarem wejściowym do zagrożonego pomieszczenia i ma za zadanie ostrzegać osoby, które zamierzają 
wejść do tego pomieszczenia. 

 
c) Moduł nasadzany AM/ AM PLUS 
 
Moduł nasadowy zawiera jednostkę ostrzegawczą PA i umożliwia przekazywanie stanów roboczych jako 230 V/50 Hz wewnętrznie lub przez bezpotencjałowe 
zasilanie zewnętrzne. Możliwa jest wbudowana duża lampa alarmowa z sygnałem dźwiękowym w wariancie AM PLUS oraz podłączenie innych urządzeń 
alarmowych. Funkcje podstawowe są takie same jak w wariancie standardowym CO2 CONTROL. 

 
 

Uwaga! 
Dźwięk 
sygnału 
100dB 
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d) Rozdzielacz 
 
Wszystkie elementy połączone są w jeden system za pomocą rozdzielacza oraz przewodów sterujących. 
 

 
e) Zespół przełączający 
 
Po wygenerowaniu alarmu, za pomocą zespołu przełączającego mogą zostać włączone odbiorniki mocy, takie jak np. wentylator, zewnętrzny nadajnik sygnału. 

 
 

f) Zespół sygnalizacyjny 
 

Zespół sygnalizacyjny jest połączony z zespołem ostrzegawczym (centralką) i jest stosowany w tych miejscach, w których musi być zabezpieczana większa liczba 
obszarów wejściowych, prowadzących do strefy zagrożenia (dodatkowe wejścia do piwnic, drzwi). Zespół sygnalizacyjny może być również instalowany jako 
wskaźnik kontrolny w obszarze kontuaru. 
 
Zespół sygnalizacyjny nie pełni funkcji centralki, lecz pracuje jedynie jako dodatkowe optyczne/ akustyczne urządzenie wskaźnikowe. 
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g) Zespół alarmowy 
 
Zespół alarmowy w wersji z zasilaniem 230 V służy w celach dodatkowego optycznego i akustycznego alarmowania w obszarach zagrożenia jak również przed 
wejściami do takich obszarów. W połączeniu z wariantem CO2 CONTROL AM takie zespoły alarmowe mogą być podłączane oraz zasilane bezpośrednio, a sygnał 
dźwiękowym może być kwitowany bezpośrednio na module nasadzanym. 
 

 
 

h) Sposób funkcjonowania 
 

The 230 V and 24 V versions of the luminous warning panel is used to provide additional visual alarms in the entrances to hazard areas.  
 

 
 

i) Sposób funkcjonowania 
 
Zespół czujnika ma zadanie ustalać zawartość CO2 w powietrzu i przekazywać pomierzone wartości do zespołu ostrzegawczego. 
Urządzenie CO2 CONTROL rozpoznaje 2 progi alarmowe. 
 
W zwykłym stanie eksploatacyjnym pali się zielona kontrolka. 
 
Alarm wstępny: 
W przypadku przekroczenia granicy 1,5 % stężenia CO2 w powietrzu, wyzwalany jest alarm wstępny. 
Na obecność zagrożenia wskazuje przerywany ton ostrzegawczy oraz migotanie czerwonej diody LED w zespole ostrzegawczym i w zespole czujnika. 
 
Alarm główny: 
Jeżeli stężenie CO2 wzrośnie i przekroczy 3%, wówczas wyzwalany jest alarm główny. Alarm ten wskazywany jest za pomocą dźwięku ciągłego i stałego światła 
czerwonej diody LED w zespole ostrzegawczym i w zespole czujnika. 
 

 

W przypadku wygenerowania alarmu głównego, wejście w obszar zagrożenia jest surowo 
wzbronione! 
Usunięcie stanu zagrożenia może nastąpić wyłącznie poprzez włączenie stacjonarnego lub 
ruchomego odsysania powietrza lub na skutek interwencji Straży Pożarnej! 

 
 
Wszystkie sygnały akustyczne mogą zostać wyłączone poprzez naciśnięcie 
 na przycisk Alarm off(WYŁ. ALARMU). 

 
 
W przypadku alarmu wstępnego, optyczne wskazanie alarmu wyłączy się w sposób automatyczny po obniżeniu się stężenia gazu do wartości normalnej. 
W przypadku alarmu głównego, optyczne wskazanie alarmu może zostać wyłączone poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk, o ile stężenie gazu spadnie poniżej 
progu 1,5% CO2. Jeżeli stężenie gazu mieścić się będzie w granicach pomiędzy 1,5 % a 
3 %, wskaźnik optyczny przełączy się ze światła stałego na światło pulsujące. 
 
W przypadku wystąpienia zakłócenia systemu z powodu przerwania obwodu, zwarcia, usterki czujnika itp. w zespole ostrzegawczym i w zespole czujnika lub 
zapala się żółta kontrolka (zakłócenie) lub w z zespole sygnalizacyjnym zielona kontrolka LED zaczyna palić się światłem pulsującym i rozlega się sygnał 
akustyczny, który może zostać pokwitowany lub wyłączony poprzez naciśnięcie na przycisk. Żółta kontrolka palić się będzie dopóty, dopóki błąd obecny w 
systemie nie zostanie usunięty i pokwitowany poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk. 

Alarm 
off 
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W przypadku zastosowania w komorach do głębokiego zamrażania, przed włączeniem do 
eksploatacji temperatura zespołów czujników musi zostać wyrównana z temperaturą 
otoczenia.  Jeżeli tak się nie stanie, wówczas początkowo obecne będą niezdefiniowane 
komunikaty błędów, które po wyrównaniu temperatur zespołów czujników ponownie 
zanikną. Dopiero wówczas system będzie gotowy do pracy. 

 

1.4 Konfiguracja systemu 
 
Zespoły czujników powinny być instalowane we wszystkich zagrożonych pomieszczeniach (piwnicy z beczkami/ pomieszczeniu chłodzonym, magazynie oraz 
pomieszczeniu z butlami z gazem, komorach głębokiego zamrażania itp.). 
 
Zespół ostrzegawczy/ moduł nasadzany musi zostać zainstalowany bezpośrednio przed wejściem do obszaru zagrożenia. Zespół ostrzegawczy oraz zespół 
czujnika są ze sobą połączone za pomocą rozdzielacza. 
 
W przypadku alarmu zespół przełączający włącza instalację wyciągową lub inny odbiornik mocy. Zespół sygnalizacyjny ma za zadanie zabezpieczać dalsze drogi 
dostępowe do obszaru zagrożenia. 
 

 

Zespół ostrzegawczy musi zostać zainstalowany bezpośrednio przed drogą dostępu do 
obszaru zagrożenia! Jeżeli do obszaru zagrożenia prowadzi większa liczba wejść, wówczas 
zespół sygnalizacyjny lub dodatkowy zespół alarmowy musi zostać zainstalowany przed 
każdą taką drogą dostępu! 

 
a) Budowa instalacji dystrybutora do napojów 
 
 

 
 

b) Budowa modułu nasadzanego CO2 CONTROL dla instalacji chłodniczej CO2 
 

 
 
W marketach spożywczych pomieszczenia chłodzone, komory głębokiego zamrażania oraz pomieszczenia maszynowe są najczęściej zabezpieczane za pomocą  
urządzenia CO2 CONTROL AM. Komunikaty alarmów oraz błędów są włączane w układach sterujących urządzeniami chłodniczymi. Pokwitowanie alarmu 
następuje bezpośrednio w sposób zdecentralizowany na module nasadzanym.

Zasilanie systemu CO2 CONTROL za 
pośrednictwem sterowania nadrzędnego 

Sterowanie nadrzędne 

1. 
Zespół chłodniczy 

2. 
Zespół chłodniczy 

 

3. 
Zespół chłodniczy 

 

4. 
Zespół chłodniczy 

 

5. 
Zespół chłodniczy 

 

6. 
Zespół chłodniczy 

 

Kontuar Bezpośrednio w obszarze kontuaru należy zainstalować 
dodatkowy zespół sygnalizacyjny. (opcjonalny) 

Zespół ostrzegawczy 

Rozdzielacz 

Piwnica z beczkami 

Drzwi 

Zespół 
czujnika 2 

Magazyn 
Butle CO2 

Rozdzielacz 

 

Zespół przełączający 

Zespół czujnika 1  30 cm 

Wejście do 
piwnicy 
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2 Montaż 
 

2.1 Wskazówki ogólne zgodne z treścią normy BGR 228 
 

 

Za prawidłową instalację oraz odbiory urządzenia ostrzegającego przed gazem 
odpowiedzialny jest jego instalator. 

 

Urządzenia ostrzegające przed obecnością gazu (urządzenia wymagające dozoru) mogą być 
projektowane, instalowane oraz konserwowane wyłącznie przez osoby kompetentne. 

 

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

 
W normie BGR 228/ DIN 6653-2 opisane zostały wszystkie wymagane prawem środki oraz poziom techniki w odniesieniu do instalacji oraz użytkowania 
systemów ostrzegających przed gazem w obszarze urządzeń do dystrybucji napojów. 
 
W treści normy DIN 378 opisany jest poziom techniki w zakresie zastosowań, eksploatacji oraz kontroli funkcjonalnej urządzeń ostrzegających przed gazem w 
obszarze czynników chłodniczych. 
 
Wszystkie te reguły muszą być bezwarunkowo przestrzegane oraz należy pryncypialnie stosować się do ich treści. Wszystkie dalsze środki w zakresie instalacji/ 
montażu systemów ostrzegających przed gazem typu CO2 CONTROL opisane zostaną w treści poniższych rozdziałów. 
 
Wskazówka: W odniesieniu do systemu CO2 CONTROL AM prosimy zapoznać się z treścią oddzielnej instrukcji obsługi! 
 

2.2 Konstrukcja systemu 
 

Na rysunku przeglądowym można zidentyfikować połączenia elementów składowych systemu, jakie można zrealizować za pośrednictwem rozdzielacza. 
 
W przypadku wariantu PA drugi przewód sterujący (5-żyłowy) biegnie do GLT/ układu sterowania. Zespół czujnika wolno użytkować wyłącznie w stanie 
zamontowanym pionowo (patrz: il.). 

 
 

Poszczególne warianty urządzenia CO2 CONTROL otrzymują zasilanie za pośrednictwem przewodu sterującego od modułu GLT/ układu sterowania.  
W odniesieniu dodatkowych zespołów alarmowych do dyspozycji jest jedno wejście do zasilania oraz regulacji.  

 

 

Pakiet podstawowy CO2 CONTROL AM/ AM 
PLUS 

Pakiet podstawowy CO2 CONTROL PA 

Rozszerzenie systemu o drugi zespół czujnika 

Zespół sygnalizacyjny  
służący do 
zabezpieczenia 
dalszych dróg 
dostępu/ drzwi 

Rozszerzenie systemu o drugi zespół czujnika 

Zespół sygnalizacyjny  
służący do 
zabezpieczenia 
dalszych dróg 
dostępu/ drzwi 

- Przewód sterujący o długości 3m 
- Zmienny przewód sterujący 

Zespół czujnika 1 

Zespół czujnika 2 
 

Rozdzielacz 

Zespół przełączający 
Rozdzielacz 

Rozdzielacz 

Zespół ostrzegawczy 
 

Wyjścia bezpotencjałowe 
 
(alarm główny, alarm wstępny, 
zakłócenie oraz praca) 

Zespół przełączający 

Zespół czujnika 1 
 

Zespół czujnika 2 

Rozdzielacz 

Rozdzielacz 

Rozdzielacz 

Zasilanie 230 V, wyjścia sterujące  
(alarm główny, alarm wstępny, 
 suma, zakłócenie oraz praca) 

Podłączenie 
zewnętrznego 
zespołu 
alarmowego 

AM / 
AM Plus 

- Przewód sterujący o długości 3m 
- Zmienny przewód sterujący 
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2.3 Montaż zespołu czujnika CO2 
 

Należy wybrać miejsce montażu w taki sposób, aby: 
 
- zespół czujnika nie był narażony na bezpośredni przewiew powietrza. W przypadku zastosowania urządzenia w komorze do głębokiego mrożenia, wpierw 
należy temperaturę zespołu czujnika wyrównać z temperaturą otoczenia. 
- lokalizacja zamocowania zespołu czujnika znajdowała się w najgłębiej położonym miejscu obszaru podlegającego monitorowaniu 
- odległość od podłogi wynosiła 30 cm 
- zespół czujnika mógł zostać zamontowany na ścianie pionowej 
- zespół czujnika był możliwie jak najlepiej chroniony przed oddziaływaniami mechanicznymi. 
 
W celu zamontowania należy wywiercić dwa otwory o średnicy 8 mm w odległości 40 mm od siebie i umieścić w nich kołki plastikowe (1). Za pomocą wkrętów 
(3) przykręcić szynę DIN (2) do ściany i odpowiednio dokręcić wkręty. 
 
Nasunąć dolną część obudowy zespołu czujnika (4) od góry na szynę i wcisnąć zespół czujnika w dół, aż do zatrzaśnięcia się uchwytu zaciskowego ze słyszalnym 
kliknięciem. 
Zespół czujnika można ponownie ściągnąć z szyny DIN poprzez pociągnięcie dźwigienki uchwytu zaciskowego. 
Kabel sterujący można umocować do zespołu czujnika za pomocą wtyczki (5). Należy odpowiednio mocno dokręcić nakrętkę wtyczki. 
 
Na zespole czujnika należy umieścić naklejkę konserwacyjną. Za pomocą długopisu lub wkrętaka należy zaznaczyć datę następnej wymiany. Wymiana następuje 
po czterech latach eksploatacji. 
 

Montaż zespołu czujnika CO2 
 

 
 

2.4 Montaż zespołu ostrzegawczego CO2 (PA) 
 
Jako warunek instalacji na wysokości sufitu w strefie wejściowej musi zostać z wyprzedzeniem zamontowany przez wykwalifikowanego elektrotechnika 
rozdzielacz lub gniazdko. 
 
Zespół ostrzegawczy wyposażony jest w kabel sieciowy o długości 2,5 m, z wtyczką. Zespół ostrzegawczy może zostać podłączony do sieci: za pomocą wtyczki lub 
na stałe, poprzez przykręcenie do zacisków. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby mogło być zapewnione niezależne zasilanie elektryczne. 
 
Zespół ostrzegawczy PA może zostać podłączony do sieci 230 V/ 50 Hz tylko na stałe i jest wyposażony w wtyczkę w celu niezbędnej „inicjalizacji 
jednoosobowej”. 
 

  
 

 

Podłączenie na stałe może zostać dokonane wyłącznie przez fachowca 
(elektrotechnika)! 

 
 

W celu inicjalizacji i odłączenia prądu od zespołu 
ostrzegawczego PA 
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Zespół ostrzegawczy musi zostać zainstalowany bezpośrednio przed wejściem do obszaru 
zagrożenia! 

 
Miejsce instalacji należy wybrać w taki sposób, aby przed wejściem do obszaru zagrożenia, sygnalizacji ostrzegawczej systemu w żaden sposób nie można było 
przeoczyć. 
 

 

Miejsce instalacji wtyczki oraz obwód prądowy należy skonfigurować w taki sposób, aby 
był on przez cały czas pod napięciem i nie był włączany/ wyłączany li tylko doraźnie. 

 
W wersji PA do dyspozycji są 4 wyjścia bezpotencjałowe do włączania. Za ich pomocą sygnał alarmu wstępnego, alarmu głównego, pracy oraz zakłócenia 
można przekazywać dalej. 
 
Wersja CO2 CONTROL PA 
 
Sposób podłączenia oraz przydział kolorów w wyjściach bezpotencjałowych 
 

 
 

Wersja CO2 CONTROL AM/ AM PLUS 
 

Patrz: Arkusz montażowy CO2 CONTROL AM/ AM PLUS 
 

2.5 Nastawienie wysokościomierza geograficznego 
 
Z boku zespołu ostrzegawczego znajduje się przełącznik – pokrętło do nastawienia wysokości npm odnotowanej w miejscu geograficznym instalacji systemu 
ostrzegawczego.Informację na jakiej wysokości npm znajduje się obiekt należy uzyskać od użytkownika. Wysokościomierz należy nastawić w pozycji (0 ... 9) 
zgodnie z tabelą w taki sposób, aby liczba na przełączniku odpowiadała oznaczeniu na obudowie. 
 
 

  
 

Stopień Wysokość [m] 
n.p.m. 

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 
 

Dla wyjść PA może zostać przyłożone napięcie 
wejściowe wynoszące maks. do  
60 VDC / 125 VAC, przy maks. natężeniu 
prądu 0,5 A. 
 

biały: wejście 24V AC/DC 
szary: alarm wstępny 
brązowy: alarm główny 
zielony: praca 
żółty: zakłócenie 

Nastawienie wysokości 
(n.p.m.) miejscu 
geograficznym instalacji 
wedle wskazań tabeli. 

Po nastawieniu wysokości 
(n.p.m.) miejsca 
geograficznego instalacji, 
obszar obudowy z 
przełącznikiem należy 
zakleić przezroczystą 
taśmą klejącą. 
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2.6 Montaż modułu nasadzanego AM/ AM PLUS 
 
(Patrz: instrukcja montażowa CO2 CONTROL AM/ AM PLUS) 
 

 
 

2.7 Montaż rozdzielacza 
 
Obudowę rozdzielacza należy przykręcić do ściany 2 śrubami/kołkami. W celu uszczelnienia obudowy przepusty śrub (1) są zamykane dołączonymi zatyczkami. Alternatywnie 
rozdzielacz można przymocować do ściany za pomocą zewnętrznych nakładek z otworami (2). 
 

 
 

 
 
Pokrywę można zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą dołączonej taśmy (3). 
Przewody sterujące należy przeprowadzić przez membranę przepustową (IP 66) (4). 
 

   
 

 
Jeśli wymagana jest wyższa klasa IP niż IP66, do przeprowadzenia kabli należy użyć złączki śrubowej M20 (nie jest dołączona do zestawu). W tym celu należy całkowicie usunąć 
membranę i zamocować w tym miejscu złączkę śrubową (5). 
 

 

1 
2 

4 3 

5 
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2.8 Podłączanie przewodów do rozdzielacza 
 
Akcesoria obejmują 4 zaciski (WAGO 221-415/5-stykowe) (6). Istnieje terminal dla każdego koloru przewodu linii sterującej. 
 

 
 

Przewody sterujące można podłączyć do zacisków za pomocą standardowej tulei żyłowej oraz po zdjęciu izolacji zgodnie z przedstawionym schematem. Należy pamiętać, aby łączyć z 
sobą wyłącznie przewody w tym samym kolorze. 
Najpierw otworzyć dźwigienki zacisków (7). Wprowadzić w zaciski tuleje żyłowe przewodów sterujących lub końce przewodów pozbawione izolacji na długości min. 11 mm. Zamknąć 
dźwigienki (8) i sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo osadzony.  
 

   
 

2.9 Akcesoria 
 
2.9.1 Zespół przełączający 
 
W razie wygenerowania alarmu, za pomocą zespołu przełączającego można włączyć odbiornik mocy np. wentylator oraz dodatkowe akustyczne i optyczne 
nadajniki ostrzegawcze o maksymalnym poborze prądu do 16 A. 
Zespół przełączający podłączony jest do zespołu ostrzegawczego za pośrednictwem rozdzielacza (patrz: 2.2). 
 
Sam zespół przełączający można podłączyć do gniazda z zestykiem ochronnym typu „schuko” w sieci 230 V/50 Hz. 
 
Na stronie odwrotnej znajduje się przełącznik wpuszczony w obudowę. Za jego pomocą można wybrać przełączenie przekaźnika w przypadku wygenerowania 
alarmu głównego lub wstępnego. 
 

 
 

2.9.2 Zespół sygnalizacyjny 
 
Zespół sygnalizacyjny jest instalowany tak samo jak zespół ostrzegawczy (2.4). 
 
Zespół sygnalizacyjny, podobnie jak wszystkie elementy składowe systemu, jest podłączany do zespołu ostrzegawczego za pośrednictwem rozdzielacza. 
Przewody sterujące należy podłączyć do rozdzielacza zgodnie z kodem kolorowym identycznie tak samo, jak to zostało opisane w treści pkt 2.5. 
 
W celu zapewnienia zasilania elektrycznego niezbędne jest gniazdo wtykowe lub stałe podłączenie do sieci. 
 

 

Podczas inicjalizacji całego systemu (wyłącznie poprzez zespół ostrzegawczy) należy 
zwrócić uwagę, aby do zespołu sygnalizacyjnego przyłożone zostało napięcie sieciowe, tzn. 
podczas inicjalizacji zespół sygnalizacyjny musi pracować. 

 

przełącznik 

alarm wstępny 
alarm główny 

kontrolka połączenie wtykowe przewodu 

6 

7 8 
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2.9.3 Kabłąk zabezpieczający 
 
W celu przeciwdziałania uszkodzeniom zewnętrznym zespołu czujnika zamontowany został kabłąk ochronny. 
Istnieją 2 warianty: o szerokości 30 mm i 80 mm. Podczas montażu kabłąka należy zwrócić uwagę, aby kontrolki w zespole czujnika pozostały widoczne. 
 
Kabłąk ochronny należy zamontować nad zespołem czujnika za pomocą 2 ściennych kołków plastikowych bezpośrednio do ściany, zgodnie z tym co zostało 
przedstawione na poniższej ilustracji. 
 

 
 
2.9.4 Urządzenie alarmowe: sygnał dźwiękowy/ lampa sygnalizacyjna 
 

(Patrz: Instrukcja montażowa ZESPOŁU ALARMOWEGO) 
 

 
 

3 Włączenie do eksploatacji/ kontrola systemu 
 

3.1 Pierwsze uruchomienie 
 

Inicjalizacja systemu 

Po dokonaniu montażu kompletnego systemu ostrzegania przed gazem, system ten musi zostać zainicjalizowany za pomocą zespołu ostrzegawczego. W 
odniesieniu do wariantów CO2 CONTROL AM/ AM PLUS patrz: dodatkowe wskazówki na arkuszu montażowym CO2 CONTROL AM/ AM PLUS. 
 
1. W momencie, gdy system zostanie włączony do zasilania za pomocą wtyczki sieciowej, wówczas przed włożeniem wtyczki do gniazda, przycisk Alarm off (WYŁ. 
ALARMU) na zespole ostrzegawczym musi być wpierw wciśnięty tak długo, aż stanie się aktywny sygnał dźwiękowy. Następnie przycisk można zwolnić ponownie. 
Po pomyślnym przeprowadzeniu inicjalizacji usłyszeć można będzie krótki dźwięk oraz taktowanie zespołu ostrzegawczego. 
Następnie system zainicjalizuje się samoczynnie. Procedura kończy się poprzez wyemitowanie 4 krótkich dźwięków i zapalenie się zielonych kontrolek 
wskazujących poprawną pracę poszczególnych elementów systemu. Po zakończeniu tej procedury należy sprawdzić każdy z aparatów, czy na każdym z nich 
zapaliła się zielona kontrolka. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas powyższą procedurę należy powtórzyć. 
 
2. Jeżeli system zostanie podłączony bezpośrednio za pomocą rozdzielacza (230 V/ 50 Hz) do zasilania w napięcie, wówczas musi zostać wyłączony bezpiecznik 
odpowiedniego obwodu, a następnie włączony ponownie przy wciśniętym przycisku Alarm off (WYŁ. ALARMU), aż do uaktywnienia sygnału dźwiękowego. 
Następnie przycisk można zwolnić ponownie. Dalszy przebieg inicjalizacji przebiega w sposób przedstawiony w pkt 1. W odniesieniu do wariantów AM/ AM PLUS 
patrz: wskazówki na arkuszu montażowym CO2 CONTROL AM/ AM PLUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm 
off    +    = Inicjalizacja 
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Po przeprowadzeniu pomyślnej inicjalizacji należy skontrolować wszystkie podłączone 
elementy składowe i sprawdzić, czy palą się wszystkie zielone kontrolki! W przypadku 
jednej brakującej kontrolki pracy, system należy sprawdzić raz jeszcze i proces inicjalizacji 
przeprowadzić ponownie. 

 
W przypadku braku inicjalizacji system po upływie 2 minut przechodzi w stan alarmowy. 
 

3.2 Kontrola systemu 
 
Po przeprowadzeniu pomyślnej inicjalizacji można sprawdzić prawidłowość funkcjonowania systemu poprzez zasilenie go gazem CO2. Stężenie CO2 powinno 
wynosić pomiędzy 3% a 100%, co powinno spowodować wyzwolenie alarmu. 
Niebieski kołpak ochronny zespołu czujnika jest wyposażony w króciec, za pomocą którego do zespołu czujnika może zostać doprowadzony gaz. Jeżeli stężenie 
CO2 wynosi 1,5% wówczas zostanie wygenerowany alarm wstępny, a po przekroczeniu stężenia 3% CO2 wyzwolony zostanie alarm główny. 
Generowanie komunikatów błędów należy sprawdzić poprzez wyjęcie wtyczki w zespole czujnika. 
 

 

W przypadku zastosowania w komorach do głębokiego zamrażania, przed włączeniem do 
eksploatacji temperatura zespołów czujników musi zostać wyrównana z temperaturą 
otoczenia. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas początkowo obecne będą niezdefiniowane 
komunikaty błędów, które po wyrównaniu temperatur zespołów czujników ponownie 
zanikną. Dopiero wówczas system będzie gotowy do pracy. 

 

3.2.1 Kontrole okresowe 
 
a) Gastronomia 
 
Podczas kontroli okresowej przeprowadzanej przez państwowego rzeczoznawcę w zakresie kontroli okresowych, sprawdzana jest prawidłowość wpisów w 
zakresie systemu ostrzegania przed gazem, dokonywanych w dzienniku dystrybutora napojów, adnotacje nt. dopuszczenia systemu do użytkowania oraz 
regularność wykonywania zabiegów konserwacyjnych. 
Termin następnej konserwacji może zostać odczytany na naklejce konserwacyjnej zespołu czujnika lub w Dzienniku prób dystrybutora napojów 
(Schankbuchnachweisblatt). 
 
b) Czynnik chłodniczy CO2 
 
Coroczne regularne kontrole urządzeń zabezpieczających przeprowadzane są wg postanowień normy DIN 378, przy czym należy dokonać sprawdzenia 
wyzwalania alarmu za pomocą CO2 nie tylko systemu CO2 CONTROL, lecz szczególnie również dalsze przekazywanie sygnału oraz wyzwalanie reakcji 
sukcesywnych za pomocą układu sterowania oraz/ lub techniki regulacji systemów budynku. Sprawdzenie progów alarmowania oraz przedziałów tolerancji za 
pomocą gazu kontrolnego nie jest nieodzowne! Kalibracja powinna być dokonywana po upływie 4 lat eksploatacji w zakładzie poprzez wymianę czujnika na 
miejscu. Dalsze wskazówki w instrukcji montażowej urządzenia CO2 CONTROL AM/ AM PLUS. 
 
3.2.2 Zanik napięcia 
W przypadku zaniku napięcia gaśnie zielona kontrolka trybu roboczego. Po przywróceniu napięcia roboczego, urządzenie powraca do stanu początkowego, jaki 
panował przed zanikiem zasilania. Po wystąpieniu zaniku zasilania jakiekolwiek czynności przy aparaturze nie są wymagane. System będzie nadal płynnie 
pracował w trybie roboczym. 
 

3.3 Przywrócenie do eksploatacji po wymianie elementów 
 
Po upływie 4 lat eksploatacji musi zostać dokonana wymiana zespołu czujnika. Użytkownik otrzymuje na wymianę urządzenie mające wartość nowego produktu. 
Stary zespół czujnika zostaje w zakładzie producenta sprawdzony pod kątem prawidłowości funkcjonowania, oczyszczony i wykalibrowany. Po wymianie zespołu 
czujnika musi zostać przeprowadzona procedura ponownej inicjalizacji systemu ostrzegania przed gazem (patrz: pkt 3.1 Inicjalizacja systemu, a w odniesieniu do 
wariantu CO2 CONTROL AM/ AM PLUS dodatkowe wskazówki z arkusza montażowego CO2 CONTROL AM/ AM PLUS). 
 
Przywrócenie do eksploatacji po rozszerzeniu systemu 

Jeżeli system zostanie w toku dalszych prac rozszerzony (np. o drugi czujnik, zespół sygnalizacyjny itp.), wówczas po instalacji elementów składowych cały system 
musi zostać ponownie zainicjalizowany (patrz: 3.1). 
 

 

W przypadku zastosowania w komorach do głębokiego zamrażania, przed włączeniem do 
eksploatacji temperatura zespołów czujników musi zostać wyrównana z temperaturą 
otoczenia. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas początkowo obecne będą niezdefiniowane 
komunikaty błędów, które po wyrównaniu temperatur zespołów czujników ponownie 
zanikną. Dopiero wówczas system będzie gotowy do pracy. 

 

3.4 Poinstruowanie użytkownika 
 
Po dokonaniu pomyślnej instalacji systemu ostrzegania przed gazem, zarówno użytkownika jak i jego personel należy odpowiednio poinstruować na temat 
urządzenia. 
 
Objaśnione muszą zostać następujące punkty: 
– Sposób funkcjonowania 
– Rozpoznawanie i rozróżnianie alarmu wstępnego i głównego 
– Rozpoznawanie zakłóceń pracy 
– Kroki, jakie należy wykonać podczas alarmu gazowego (patrz: Rozdział 6) 
– Wpisy do dziennika pracy dystrybutora napojów/dokumentacja kontrolna 
 

 

Użytkownik na podstawie Rozporządzenie w sprawie Bezpieczeństwa Pracy – Betr.Sich.V. 
jest obowiązany, aby swój personel poinformować i przeszkolić w zakresie systemu 
ostrzegania przed gazem oraz zachowania na wypadek alarmu przeciwgazowego. 
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3.5 Dokumentacja w dzienniku dystrybutora napojów 
 
System ostrzegania przed gazem musi być udokumentowany w dzienniku dystrybutora napojów. 
Służy do tego formularz „Schankbuchnachweisblatt” (Dziennik prób dystrybutora napojów), które jest załączone do pakietu podstawowego. Formularz należy 
wypełnić wspólnie z użytkownikiem. 
 
Poprzez złożenie podpisu użytkownik potwierdza poprawność funkcjonowania systemu ostrzegania przed gazem oraz swoje pełne przeszkolenie w zakresie 
systemu. 
 
Dodatkowo na formularzu „Schankbuchnachweisblatt” (Dziennik prób dystrybutora napojów) naklejona zostaje dodatkowa naklejka konserwacyjna. 
 

 

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

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

Naklejka konserwacyjna 
 
Przeprowadzone kontrole okresowe oraz kontrole funkcjonowania (Alarm wstępny/ główny, zakłócenie) należy również wpisać w dzienniku prób dystrybutora 
napojów (Schankbuchnachweisblatt) wraz z podaniem daty. 
 

4 Konserwacja/ naprawy 
 

4.1 Wskazówki ogólne 
 
Urządzenia zabezpieczające instalacji podlegających dozorowi należy poddawać regularnym zabiegom konserwacyjnym, w interwałach ustalonych przez 
producenta. 
Konserwację instalacji w oparciu o postanowienia normy BGR 228 powinna przeprowadzić firma instalacyjna. System włącznie z zespołem czujnika jest 
bezobsługowy. Zespół czujnika musi zostać po upływie 4 lat eksploatacji wymieniony przez instalatora na urządzenie zamienne. 
 

4.2 Wymiana zespołu czujnika CO2 
 

 

Wymontowanie zespołu czujnika bez podłączenia urządzenia zamiennego jest 
niedopuszczalne! 
Urządzenie zamienne powinno zostać z odpowiednim wyprzedzeniem zamówione 
bezpośrednio w zakładzie producenta. 

 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wymiany zespołu czujnika musi być przygotowane urządzenie zamienne. Musi być zagwarantowana bezprzerwowa praca 
systemu ostrzegania przed gazem. 
 
Po dokonaniu wymiany zespołu czujnika, urządzenie wyjęte z systemu należy umieścić w opakowaniu po czujniku zamiennym i przesłać z powrotem do zakładu 
producenta. Po każdej wymianie jakiegokolwiek elementu składowego systemu, cały system musi zostać zainicjalizowany ponownie. 
 
Ważna wskazówka: 
Po pomyślnym dokonaniu wymiany zespołu czujnika należy przykleić na nim nową naklejkę ze wskazaniem daty wymiany oraz dokonać odpowiedniego wpisu w 
dzienniku prób dystrybutora napojów (Schankbuchnachweisblatt). 
 

 

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

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

 

4.3 Czyszczenie 
 
Czyszczenie urządzenia nie jest przewidziane i nie jest dopuszczalne. 
 

4.4 Kontrola funkcjonalna 
 
Kontrola funkcjonalna (wymagania minimalne w zakresie nadzoru nad urządzeniami ostrzegawczymi przed gazem zgodnie BGR 228) urządzenia CO2 CONTROL 
nie jest nakazana i z uwagi na wymianę konserwacyjną nie jest niezbędna. Na życzenie, w każdej chwili system może zostać zasilony gazem CO2 i sprawdzona 
może zostać prawidłowość funkcji alarmowania. Gaz kontrolny w tym przypadku nie jest niezbędny!  Ponieważ przeprowadzana na miejscu kontrola 
funkcjonalna tolerancji wartości progowych nie może zostać dokonana w sposób wystarczający (brak stałych temperaturowych, stałych ciśnieniowych), 
procedura taka może zostać wykonana jedynie w zakładzie producenta w oparciu o przepisowe wytyczne kontrolne. 
W odniesieniu do wariantów CO2 CONTROL AM/ AM PLUS patrz: dodatkowe wskazówki na arkuszu montażowym CO2 CONTROL AM/ AM PLUS. 
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5 Dane techniczne 
 

5.1 Zespół czujnika CO2 CONTROL 
 

Dane techniczne  

Progi alarmowe: 1,5 % - alarm wstępny optyczny/ akustyczny 
3 % - alarm główny optyczny/ akustyczny 

Zasada pomiaru: selektywna absorpcja promieniowania 
podczerwonego 

Zakres pomiaru/ objętościowe 
natężenie przepływu: 

0 – 5 obj. % / dyfuzja 

Czułość skrośna: zaniedbywalnie mała  

Przyłącze: złącze portu RS485  
Przewód sterujący 4-żyłowy o dł. 3 m 

Maks.dł. przewodu sterującego  
(przedłużenie za pomocą 
rozdzielacza) 

maks. 100 m do zespołu ostrzegawczego 

Zasilanie napięcie: za pośrednictwem zespołu ostrzegawczego (7 – 20 V 
DC) 

Zakres temperaturowy: 
przedział temperatur 
składowania 
przedział temperatur 
roboczych 

 
-30 °C do + 70 °C 
-30 °C do + 40 °C 
* < 0 °C wymaga aklimatyzacji przed operacją 

Wskaźnik optyczny/ sygnał 
akustyczny 

zielona dioda LED wskaźnik pracy  
żółta dioda LED zakłócenie pracy/ natężenie dźwięku 
alarmu 70 dB  
czerwona dioda LED alarm/ natężenie dźwięku alarmu 
70 dB 

Gotowość do pracy: natychmiast po inicjalizacji (* po aklimatyzacji) 

Wymiary (W x S x G): 80 x 108 x 80 mm 

Masa: 325 g 

Stopień ochrony: IP54 

Mocowanie: na szynie DIN, pionowo na ścianie  

Prototyp sprawdzony wg: normy TRSK 313, nr kontr. 432 - 986701 

* Zastosowanie do komór do głębokiego mrożenia 
 

5.2 CO2 CONTROL Zespół ostrzegawczy PA 
 

Dane techniczne  

Progi alarmowe: 1,5 % - alarm wstępny optyczny/ akustyczny 
3 % - alarm główny optyczny/ akustyczny 

Zakłócenie pracy pulsowanie żółtej kontrolki LED plus akustyczny sygnał 
ostrzegawczy  

Przyłącze: przyłącze magistrali RS485 przewód sterujący 3 m, 4-
żyłowy przewód sieciowy 2,5 m z wtykiem 
konturowym kątowym 

Wersja jednostka ostrzegawcza PA 4 wyjścia bezpotencjałowe, zasilanie zewnętrzne do 60 
V DC/125 V AC przy maks. 0,5 A, przewód sterujący 3 m 
(5-żyłowy) 

Napięcie znamionowe: 
Prąd znamionowy/ moc znamionowa: 

230 V/ 50 Hz 
10 mA/ 6 W  

Zakres temperaturowy: 
przedział temperatur składowania 

przedział temperatur roboczych 

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

Gotowość do pracy: natychmiast po inicjalizacji 

 
Wskaźniki optyczne 

zielona dioda LED wskaźnik pracy 
żółta dioda LED zakłócenie pracy 
czerwona dioda LED alarm 

Ostrzegawczy sygnał akustyczny >90 dB 

Masa: 200 g 

Stopień ochrony: 
Klasa ochronna rodzaju konstrukcji: 

IP54 

 Klasa ochronna II 

Wymiary (W x S x G): 125 x 80 x 52 mm 

Możliwość podłączenia aparatury: maks. 2 zespołów czujników  
maks. 2 siłowniki (Zespół sygnalizacyjny / Zespół 
przełączający) 

Prototyp sprawdzony wg: TRSK 313/ DIN 6653-2 
Nr św. kontroli 432 – 986701, Deklaracja zgodności CE 
2013 
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5.3 Moduł nasadzany AM/ AM PLUS 
 

Moduł nasadzany AM/ AM PLUS tak jak „5.2 CO2 zespół ostrzegawczy PA“ z tym, że dodatkowo: 
 

Dane techniczne  

Progi alarmowe: 1,5 % - alarm wstępny optyczny / akustyczny 
3 % - alarm główny optyczny / akustyczny 

Zakłócenie pracy pulsowanie żółtej kontrolki LED plus akustyczny 
sygnał ostrzegawczy 

Przyłącze: Blok 1: zasilanie 230 V/50 Hz  
Blok 2: 2 styki (230 V lub zewnętrzne zasilanie  
bezpotencjałowe) (sygnał dźwiękowy/lampa)  
Blok 3: 5 styków (230 V lub zewnętrzne zasilanie  
Bezpotencjałowe) (alarm sumaryczny / praca / 
usterka / alarm wstępny / alarm główny)  
Styki aktywne = zamknięte (NO) 

Napięcie znamionowe: 
Moc znamionowa: 
Maksymalne obciążenie prądowe na 
każdym z wyjść: 

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

Zakresy temperaturowe: 
przedział temperatur 
składowania 
przedział temperatur roboczych 

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

Gotowość do pracy: natychmiast po inicjalizacji 

Dodatkowe wskaźniki optyczne:   AM 
PLUS 

Światła pulsujące/ światło stałe czerwone 

Akustyczny sygnał ostrzegawczy AM 
PLUS 

typ. 100 dB  

Masa: AM 1000 g/ AM PLUS 1200 g 

Stopień ochrony: 
Klasa ochronna rodzaju konstrukcji: 

IP54 

 Klasa ochronna II 

Wymiary (W x S x G): 220 x 205 x 52 (122) mm 

Możliwość podłączenia aparatury: Zewnętrzny zespół alarmowy 

Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności CE 2015 

 

5.4 Zespół sygnalizacyjny 
 

Dane techniczne  

Progi alarmowe: 
 

1,5 % - alarm wstępny optyczny/ akustyczny 
3 % - alarm główny optyczny/ akustyczny 

Zakłócenie pracy: pulsowanie zielonej kontrolki LED, akustyczny 
sygnał ostrzegawczy 

Przyłącze: złącze portu RS485  
Przewód sterujący 4-żyłowy o dł. 3m 
Kabel sieciowy 2,5 włącznie z wtyczką kątową 

Długość przewodu sterującego: maks. 100 m do zespołu ostrzegawczego 

Napięcie znamionowe: 
Prąd znamionowy/ moc znamionowa: 

230 V/ 50 Hz 
10 mA/ 6 W  

Zakres temperaturowy: 
przedział temperatur składowania 

przedział temperatur roboczych 

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

Gotowość do pracy: natychmiast po inicjalizacji 

 
Wskaźniki optyczne 

1 zielona dioda LED  wskaźnik pracy 
1 czerwona dioda LED alarm wstępny 
1 czerwona dioda LED alarm główny 

Ostrzegawczy sygnał akustyczny >90 dB 

Masa: 200 g 

Stopień ochrony: 
Klasa ochronna rodzaju konstrukcji: 

IP54 

 Klasa ochronna II 

Wymiary (W x S x G): 125 x 80 x 52 mm 

Mocowanie: Szyna DIN 

Prototyp sprawdzony wg: normy TRSK 313 
nr kontr. 432 - 986701 
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5.5 Zespół przełączający 
 

Dane techniczne  

Napięcie znamionowe: 
Prąd znamionowy/ moc znamionowa: 

230 V/ 50 Hz 
10 mA/ 6 W  

Maks. prąd przełączania: 16 A 

Przewód sterujący: złącze portu RS485 
Przewód sterujący 4-żyłowy o dł. 3 m 

Wskaźnik pracy: zielona dioda LED  

Długość przewodu sterującego: maks. 100 m do zespołu ostrzegawczego 

Przyłącze przewodu sterującego: za pomocą złącza wtykowego 

Wymiary: 66 x 125 x 50 mm 

Masa: 200 g 

Stopień ochrony: 
Klasa ochronna rodzaju konstrukcji 

IP 00 

 Klasa ochronna II 

Progi przełączające: Alarm wstępny lub alarm główny: 

Konfiguracja systemu: maks. 2 zespoły przełączające na system 

 

5.6 Akcesoria/ części zamienne 
 

Nazwa Nr katalogowy 

Kabłąk ochronny, do ochrony zespołu czujnika przed uszkodzeniami, 30 
mm 

I99/0023-03 

Kabłąk ochronny, do ochrony zespołu czujnika przed uszkodzeniami, 80 
mm 

I99/0023-07 

Rozdzielacz przyłączający: I99/0023-01 

Zespół alarmowy I99/0023-08 

Kabel sterujący I99/0023-02 

Zespół czujnika (w okresie gwarancyjnym element na wymianę) I06/0001-00 A 

Zespół czujnika (wymiana konserwacyjna z nowa 4-letnią gwarancją po 
wymianie) 

I06/0001-00 C 

Nazwa Nr katalogowy 

Kabłąk ochronny, do ochrony zespołu czujnika przed uszkodzeniami, 30 
mm 

I99/0023-03 

 

6 Kroki jakie należy wykonać w przypadku usuwania usterek/ alarmu przeciwgazowego 
 
W odniesieniu do wariantów CO2 CONTROL AM/ AM PLUS w zakresie urządzeń chłodniczych CO2 prosimy stosować się do treści dodatkowych wskazówek na 
Arkuszu montażowym CO2 CONTROL AM/ AM PLUS! 
 

 

W przypadku wygenerowania alarmu głównego wejście w obszar zagrożenia jest surowo 
wzbronione! 
W celu wyeliminowania zagrożeń musi pracować instalacja wyciągowa (o ile jest 
zamontowana) lub należy wezwać lokalny oddział Straży Pożarnej. 

 

Stan alarmowy Wskaźnik Kroki, jakie należy podjąć 

Alarm główny Ciągły sygnał 
ostrzegawczy, pali 
się czerwone 
światło 
ostrzegawcze 

Zachować spokój! 
Nikomu nie wolno wchodzić w obszar zagrożenia! Sygnał 
akustyczny można wyłączyć poprzez naciśnięcie na 
przycisk. Otworzyć szeroko drzwi! 
1. Włączyć wentylator (o ile jest zamontowany) 
2. Zlecić serwisowi usunięcie wycieków gazu. 
3. W przypadku, gdy brak będzie jakichkolwiek innych 

możliwości usunięcia zagrożeń, wezwać Straż Pożarną 
lub THW (Federalną Agencję Pomocy Technicznej) – 
tylko do usunięcia zagrożeń. 

4. Po usunięciu zagrożeń przywrócić system ponownie do 
zwykłego stanu roboczego poprzez naciśniecie na 
przycisk w zespole ostrzegawczym. W przypadku, gdy 
dalej palić się będzie czerwona kontrolka LED oznacza 
to, że nadal obecne jest stężenie CO2 przekraczające 3%. 
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Stan alarmowy Wskaźnik Kroki, jakie należy podjąć 

Alarm wstępny Przerywany 
ostrzegawczy 
sygnał akustyczny, 
pulsuje czerwona 
lampa 
ostrzegawcza. 

Do obszaru zagrożenia można wchodzić tylko pod 
warunkiem, że przed obszarem zagrożenia obecna jest 
druga osoba. Otworzyć szeroko drzwi! 
1. Zamknąć butle gazowe 
2. Wyszukać źródło przecieku lub problemu i usunąć je. 
 W razie potrzeby wezwać serwis urządzeń 

dystrybucyjnych do napojów! 
3. W przypadku obniżenia się stężenia CO2 poniżej 

 wartości progowej, alarm zostanie zresetowany  
 w sposób automatyczny. 

   

Zakłócenie Ciągły akustyczny 
sygnał 
ostrzegawczy, pali 
się żółte światło 
ostrzegawcze 

Przyczyny mogą być następujące: 
1. Przerwany kabel → kabel musi zostać wymieniony 
2. Usterka urządzenia → wymiana elementu 
3. Usterka zespołu czujnika → wymiana zespołu 

 czujnika 
4. W przypadku wymiany zespołu czujnika bez nowej 

 inicjalizacji → przeprowadzić inicjalizację systemu 
5. Silne zadymienie → usunąć usterkę, 

 System przechodzi samoczynnie ponownie do stanu 
roboczego 

6. Duża nagła zmiana temperatury → po krótkim czasie 
system powraca do stanu roboczego 

Poprzez naciśnięcie na przycisk „Alarm aus” (Wył. 
alarmu), system ostrzegawczy przed gazem zostaje 
uruchomiony na nowo. Jeżeli zakłócenie pracy systemu 
uaktywni się ponownie, wówczas urządzenie musi zostać 
poddane konserwacji przez serwis. 

 

7 Gwarancja 
 
Firma KUNDOxT w okresie 24 miesięcy od daty montażu i włączenia do eksploatacji udziela gwarancji na wady techniczne, które odnoszą się do produkcji 
systemu ostrzegania przed gazem. 
 

 

Urządzenie zostało skonstruowane i uzyskało certyfikat zgodności z postanowieniami normy 
TRSK313, obecnie zgodnie treścią normy DIN 6653-2.  
Urządzenie to nie może być modyfikowane w jakikolwiek sposób. Wszelkie modyfikacje 
urządzenia prowadzą do utraty prawa do reklamacji gwarancyjnych! 

 
Gwarancja dotyczy bezpłatnej wymiany lub naprawy urządzenia. Żadne inne, wychodzące poza to koszty, nie będą przyjmowane. 
 
Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy użytkownik przechowuje towarzyszącą urządzeniu kartę, a załączona do niej karta pocztowa została wypełniona przez 
serwis instalacyjny i odesłana przez właściciela urządzenia. 
 
Prosimy zwrócić uwagę, że w karcie pocztowej musi zostać wpisany nr seryjny zainstalowanego urządzenia. 
 
Firma KUNDOxT gwarantuje, że w ciągu pełnych 4 lat użytkowania system nie musi być kalibrowany ani wzorcowany ostatecznie. Po upływie 4 lat eksploatacji w 
zakładzie producenta odbędzie się kalibracja urządzenia na koszt użytkownika (patrz: Rozdział 4 „Konserwacja”). 
 

8 Instrukcja zapobiegania zagrożeniom powodowanych przez gaz - CO2 
 

8.1 Reguły postępowania 
 
1. Zachować spokój! 
 
2. Pokwitować alarm akustyczny poprzez naciśnięcie na przycisk „ ALARM AUS“ (WYŁ. ALARMU)  na zespole ostrzegawczym, w przypadku wariantu 

AM/ AM PLUS dodatkowy przycisk Alarm-Aus (wył. alarmu) 
 
3. Należy rozróżnić jaki rodzaj alarmu został wygenerowany! 
 Alarm główny:  Ciągły sygnał dźwiękowy,  pali się czerwona lampa 
 Alarm wstępny: Przerywany sygnał dźwiękowy, czerwona lampa pulsuje 
 Zakłócenie pracy: Przerywany sygnał dźwiękowy, żółta lampa pulsuje 
 
W odniesieniu do wariantów CO2 CONTROL AM/ AM PLUS w zakresie urządzeń chłodniczych CO2 prosimy stosować się do treści dodatkowych wskazówek 
zamieszczonych na Arkuszu montażowym CO2 CONTROL AM/ AM PLUS! 

 

 

W przypadku wygenerowania alarmu głównego, wejście w obszar zagrożenia jest surowo wzbronione! 
W celu wyeliminowania zagrożeń musi pracować instalacja wyciągowa (o ile jest zamontowana) lub 
należy wezwać lokalny oddział Straży Pożarnej. 
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8.2 Fault remedy 
 

Alarm główny 

 

1. Włączyć wentylator (o ile jest zamontowany). 
2. W celu usunięcia zagrożenia wezwać Straż Pożarną lub THW (Federalną Agencję 

Pomocy Technicznej). 
3. Po usunięciu zagrożeń przywrócić system ponownie do zwykłego stanu roboczego. 

poprzez naciśniecie na przycisk w zespole ostrzegawczym. 
4. Usunięcie wycieków gazu przez serwis urządzeń dystrybucyjnych do napojów. 

Alarm wstępny Do obszaru zagrożenia można wchodzić tylko pod warunkiem, że przed obszarem 
zagrożenia obecna jest druga osoba. Otworzyć szeroko drzwi! 
1. Zamknąć butle gazowe. 
2. Wyszukać źródło przecieku lub problemu i usunąć je. 
 W razie potrzeby wezwać serwis urządzeń dystrybucyjnych do napojów! 
3. W przypadku obniżenia się stężenia CO2 poniżej wartości progowej, 
  alarm zostanie zresetowany w sposób automatyczny.  

Zakłócenie pracy Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody systemu podłączone są w sposób 
prawidłowy. Sprawdzić wtyczki elektryczne! W razie wątpliwości: Wezwać serwis! 

 

9 Odcisk 
 
Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy KUNDOxT GmbH, niniejszej dokumentacji nie wolno nowelizować, rozszerzać, powielać ani przekazywać 
jakimkolwiek stronom trzecim. 
 
Ważna wskazówka: 
Aktualne, prawnie wiążące wydanie niniejszej Instrukcji montażu i obsługi mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.kundoxt.com! 
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Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz modernizacji urządzenia. 

 

 

 

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

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

@ co2control@kundoxt.com 

 
www.kundoxt.com 

http://www.kundoxt.com/

