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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

Uwaga! 
Dźwięk 
sygnału 
100dB 

Telefon +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Faks +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Zalecenia bezpieczeństwa 

Widząc taki symbol, prosimy 
stosować się do zamieszczonych 
w podręczniku zaleceń instrukcji ! 

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkową 
instrukcję obsługi i montażu urządzenia CO2 
CONTROL. 

Aktualne, prawnie wiążące wydania 
instrukcji montażu i obsługi mogą Państwo 
znaleźć również na stronie internetowej : 

www.kundoxt.com 

Instrukcja montażu      IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Model 2018 
Data wydania: 08.01.2018 - 190713_00 PL - CO2 CONTROL AM-AM PLUS Montageanleitung PL.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Zawartość opakowania 

1. Zespół czujnika 

2. Wersja CO2 CONTROL AM/ AM PLUS 
     Wskazówka: Na niniejszej ilustracji przedstawiona została wyłącznie wersja CO2 CONTROL AM PLUS  

3. Zestaw do zamocowania zespołu czujnika  

4. Rozdzielacz 

5. Kabel instalacyjny czujnika (nie pokazano) 

6. Instrukcja obsługi i montażu  

7. Mostki druciane 

8. Zacisk przewodu ochronnego 

Prosimy sprawdzić kompletność opakowania. 

Wskazówka 

Beton, cegła, tynk, metal, ...? 

Ponieważ istnieje wiele rodzajów ścian, zespoły CO2 CONTROL 
AM oraz AM PLUS dostarczane są bez materiałów mocujących. 

W celu stabilnego umocowania zalecamy zastosowanie 

np. do betonu 
- kołków plastikowych Ø 6mm  
- 4 x wkręty samowiercące z łbami kulistymi (do płyt wiórowych)  
        A2 PH Torx 4,0 x 60 
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Kabel instalacyjny 
Czujnik 
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Wymagania w zakresie miejsca instalacji: 
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. Jeżeli nie będzie to możliwe, 
wówczas w celu zagwarantowania prawidłowego alarmowania należy zastosować zespół alarmowy firmy KUNDOxT. 

Aby zagwarantować niezawodne monitorowanie zawartości CO2 w powietrzu, zasilanie w napięcie elektryczne, podawane za pośrednictwem nadrzędnego 
układu sterującego, musi być stale podłączoneobecne. Obwód zasilający system musi być zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym typu S, którego prąd 
maksymalny wynosi 16 A. 

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

Instalator urządzenia ostrzegającego przed gazem jest odpowiedzialny za prawidłową oraz bezpieczną instalację jak również odbiory urządzenia. 

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 urządzenia CO2 CONTROL mogą by podłączane wyłącznie 
takie elementy dodatkowe, które zostały zatwierdzone przez firmę KUNDOxT. 

 

Przygotowanie do montażu 

Skrócony opis miejsc połączeń oraz elementów obsługowych 

1. Punkty podłączenia napięcia 230 V (prądu zmiennego) 
  - Przyłącze zasilania AM/ AM PLUS 
  - Zasilanie oraz sterowanie zewnętrzną lampą sygnalizacyjną  

  - Punkt podłączenia napięcia 230 V (prądu zmiennego) w celu 

     przekazywania statusu do sterowania nadrzędnego 

  - Dławnica kablowa z gwintem M20x1,5, klucz maszynowy 24. 
Moment dokręcający wg normy DIN/ VDE0619 wynosi maks. 6 Nm 

2. Lampa alarmowa 

3. Przycisk programowania  

4. Wkręty torx T20 do umieszczenia w otworach instalacyjnych  

5. Przycisk „Alarm AUS” (Wył. alarmu) w wersji AM/ AM PLUS 
Przycisk ten służy do wyłączania akustycznego sygnału alarmo-
wego lampy alarmowej (2) oraz opcjonalnie zainstalowanego 
zespołu alarmowego . 

6. Przycisk „Alarm AUS” (Wył. alarmu) zespołu ostrzegawczego PA 
    Wyłączanie akustycznego sygnału alarmowego systemu CO2 
    CONTROL (zespół ostrzegawczy PA oraz zespół czujnika)  

7. Powierzchnia, na której należy przykleić naklejkę informacyjną 
(wykonuje klient) 

8. Kabel instalacyjny CO2 szyny czujnika do rozdzielacza 

9. Otwór do nastawiania czujnika wysokości instalacyjnej (npm) w 

zespole ostrzegawczym PA  
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Montaż 1 

1. Szablon z rozstawem otworów montażowych należy wyjąć z opakowania. 

2. W oparciu o szablon z rozstawem otworów montażowych zaznaczyć miejsce wykonania 
otworów do mocowania. 

3. W zależności od wybranego rodzaju mocowania wywiercić odpowiednie otwory i w 
niezbędnych przypadkach w otworach tych umieścić kołki plastikowe. 

4. Otworzyć zespół AM/ AM 
PLUS. W tym celu należy 
odkręcić pięć wkrętów 
mocujących ④ z otworów w 
obudowie instalacyjnej. 
Prosimy zwrócić uwagę, aby 
przy otwieraniu urządzenia, 
w wersji AM PLUS, odłączyć 
lampę sygnalizacyjną. 
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Montaż 2 

5. Zespół AM/ AM PLUS umocować na ścianie za pomocą odpowiednich elementów 
mocujących. Niezbędne do tego będą cztery wkręty. 

6. Aby uniknąć wypaczenia się obudowy podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby 
ściana była równa. 

7. Zalecana wysokość umocowania zespołu AM/ AM PLUS powinna się mieścić w przedzia-
le 1,4 – 1,8 m . 
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Wskazówka 

Træk stikket omhyggeligt 

og sikkert tage dækning 

med signallampe 

 W przypadku wszystkich prac elektrycznych należy przestrzegać następujących 
punktów: 
 
- Podłączenie elektryczne powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
elektryk!  
- Instalacja elektryczna w miejscu montażu musi spełniać odpowiednie przepisy 
dot. ochrony (230 V AC, 50 Hz)!  
- Przed wszelkimi pracami przy sterowniku należy odłączyć napięcie sieciowe! 

 
Upewnij się, że w ścianie nie ma przewodów wodnych / gazowych lub kabli 

zasilających. W razie wątpliwości zastosuj detektor linii, aby nie uszkodzić linii. 
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Montaż 3 

8. Z tych dławnic kablowych, które będą wykorzystywane, należy usunąć ele-
menty uszczelniające. 

7 
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Montaż 4 

9. Kabel instalacyjny 230 V (AC) 

Dopuszczalny kabel instalacyjny 

Wymagany przekrój kabla   1,5-2,5 mm² 
Średnica zewnętrzna izolacji kabla 6-13 mm 
Długość odizolowanej końcówki  9-10 mm 
Długość odizolowanej koszulki  10-12 cm 

10. Instalacja kabla 

Kabel należy wprowadzić do urządzenia poprzez przejście kablowe w taki 
sposób, aż w urządzeniu można będzie dostrzec izolację. Następnie przejście 
kablowe należy dokręcić. 

10 

11 

 W niewykorzystywanych dławnicach kablowych elementy uszczel-
niające muszą pozostać.  Po zakończeniu instalacji prosimy sprawdzić 
pewność dokręcenia nakrętek. Nakrętki te muszą zapewniać odpo-
wiednią szczelność urządzenia (stopień ochrony IP 45). Z tytułu szkód 
powstałych na skutek nieprawidłowej instalacji, firma KUNDOxT nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności ! 

 
Prosimy stosować się do schematu instalacyjnego ! 

 
M20 Dławnica kablowa: Moment dokręcający wynosi maks. 6 Nm 

11. Schemat instalacyjny 

Podłączenie poszczególnych drutów następuje zgodnie ze schematem in-
stalacyjnym zamieszczonym na końcu instrukcji montażowej. 

 
M20 Dławnica kablowa: Moment dokręcający wynosi maks. 6 Nm 

 Poszczególne izolacje żył stosowanych przewodów sterujących i 

elektroenergetycznych muszą dla wszystkich obwodów odpowiadać 

maksymalnemu występującemu napięciu 230 V. 
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Montaż 5 

 Prosimy zwrócić uwagę, że na każdym ze złączy 3–10 maksymalne 
dopuszczalne obciążenie prądowe wynosi 2 A. 

12. Podłączenie poszczególnych przewodów w zespole AM/ AM PLUS następuje 
poprzez wsunięcie odizolowanych drutów do wnętrza zacisków.  

 

W celu rozłączenia zacisku należy po prostu za pomocą wkrętaka nacisnąć na 
element dociskowy i drut bez oporu wyciągnąć z zacisku.  

12 13 
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Montaż 6 

13. Przyporządkowanie przyłączy 230 V (AC) – zacisk 
 
 
Przyłącze zasilania AM/AM PLUS                        Zastosowanie 
1: L in  przewód zewnętrzny 230 V (AC)                      (zasilanie) 
2: N in  przewód zerowy 230 V (AC)                        (zasilanie) 
3: N out  przewód zerowy 230 V (AC)                       (zewn. jednostka alarmowa) 
4: Root Supply zasilanie root 230 V (AC)                        (mostek druciany 1) 
 
Przyłącze jednostki alarmowej KUNDOxT (zewn.) 
5: Root 1 in  wejście root 1    (wejście blok 2) 
6: Horn out  przyłącze przełączania sygnału ostrzegawczego     (zewn. jednostka alarmowa) 
7: Lamp out  przyłącze przełączania lampy ostrzegawczej           (zewn. jednostka alarmowa) 
8: Root 1 out wyjście root 1                        (mostek druciany 2) 
 
Przyłącza przełączania PA AM/AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in  wejście root 2                        (wejście blok 3) 
10: Sum alarm out alarm sumaryczny                       (wyjście sterujące) 
11: Operation out wskaźnik stanu „Praca”                        (wyjście sterujące) 
12: Malfunction out  wskaźnik stanu „Usterka”                       (wyjście sterujące) 
13: Pre-alarm out wskaźnik stanu „Alarm wstępny”                      (wyjście sterujące) 
14: Main alarm out wskaźnik stanu „Alarm główny”                      (wyjście sterujące) 

 

Przykłady podłączenia: 
230 V wewn. (nie bezpotencjałowe): 

blok 2 i 3: zewn. zasilanie (bezpotencjałowe): 

blok 2: 230 V wewn. (nie bezpotencjałowe) / blok 3: zewn. napięcie 

sterujące (bezpotencjałowe) 

14 

 

zewn. napięcie sterujące (np. 24 V DC lub 230 V AC) 

zewn. zasilanie 

blok 1   blok 2       blok 3 

 W przypadku przyłączy 6, 7 oraz 10 - 14 należy przestrzegać 

maksymalnego dopuszczalnego obciążenia prądowego 2 A. 
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Montaż 7 

14. Po dokonaniu podłączenia wszystkich przewodów w zespole AM/ 
AM PLUS należy ponownie przykręcić pokrywę. W tym celu wkręty 
mocujące ④ należy wkręcić do obudowy. Podczas zamykania urząd-
zenia prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku zespołu AM PLUS 
wpierw należy podłączyć lampę alarmową do płytki drukowanej za 
pomocą wtyczki ⑩ (patrz: strona 9, il. 13). 

 

Aby utrzymać szczelność urządzenia, podczas 
dokręcania pokrywy prosimy zwrócić uwagę, 
aby przylegała ona w sposób szczelny. Z tytułu 
szkód powstałych na skutek nieprawidłowej 
instalacji, firma KUNDOxT nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności! 

15. Nastawienie wysokościomierza geogra-
ficznego 

Z boku zespołu ostrzegawczego znajduje się 
przełącznik – pokrętło do nastawienia wyso-
kości npm właściwej dla miejscowości insta-
lacji systemu ostrzegawczego. 

Wysokościomierz geograficzny należy nasta-
wić w pozycji (0 ... 9) zgodnie z tabelą w taki 
sposób, aby liczba na przełączniku odpowi-
adała oznaczeniu na obudowie. (dalsze 
informacje patrz: str. 12, pkt 16) 

Stopień  Wysokość geograficzna 

miejscowości instalacji [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 

16 

15 

Montaż 8 

 Prosimy zwrócić uwagę, że po nastawieniu wysokościomierza geograficz-
nego przednia część obudowy przy pokrętle musi zostać zaklejona za 
pomocą dostarczonej przezroczystej taśmy klejącej. 

17. Zespół czujnika 
W tym momencie należy dokonać podłączenia zespołu 
czujnika. W tym celu kabel instalacyjny należy podłączyć 
do rozdzielacza. Dalsze szczegóły można znaleźć w in-
strukcji montażu systemu ostrzegającego przed gazem 
CO2 CONTROL. 

17 
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16. 
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Schemat instalacyjny systemu CO2 CONTROL 1 

Schemat instalacyjny systemu CO2 CONTROL 2 

* 

* 

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 

* Przykłady podłączenia, patrz str. 5 (Montaż 6) 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
Dla obwodu elektrycznego, który zasila urządzenia klasy ochrony II, na całej długości przewodu należy ułożyć przewód ochronny i w każdym urządzeniu instalacyjnym 

trzeba go podłączyć  do zacisku,... 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Sygnał 

* * 

* Przykłady podłączenia, patrz str. 5 (Montaż 6) 
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Zgodnie z postanowieniami normy DIN EN 378 niezbędne jest coroczne sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń zabezpieczających. 

 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 wyrówna-
niu temperatur zespołów czujników ponownie zanikną. Dopiero wówczas system będzie gotowy do pracy. 

19. Po przeprowadzeniu pomyślnej inicjalizacji można sprawdzić prawidłowość funkcjonowania systemu poprzez zasilenie go gazem CO2. Stężenie CO2 powinno wynosić 
pomiędzy 3% a 100%, co może 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, wyz-
wolony zostanie alarm główny. 

Generowanie komunikatów błędów należy sprawdzić poprzez wyjęcie wtyczki w zespole czujnika . 

Kontrole okresowe urządzeń chłodniczych CO2 
Coroczne regularne kontrole urządzeń zabezpieczających przeprowadzane są wg postanowień normy DIN 378, przy czym należy dokonać sprawdzenia wyzwalania 
alarmu za pomocą gazu CO2 nie tylko w systemie CO2 CONTROL, lecz szczególnie również dalsze przekazywanie sygnałów 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 znajdują się 
w instrukcji obsługi i montażu systemu CO2 CONTROL. 

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.  

Kontrola systemu 

Włączenie do eksploatacji 

18. Jeżeli włączone będzie zasilanie zewnętrzne ze strony sterowania nadrzędnego, wówczas system ze względów bezpieczeństwa przejdzie natychmiast w stan ALAR-
MOWY i zasygnalizuje w ten sposób, że inicjalizacja systemu CO2 nie została jeszcze przeprowadzona. 

W celu przeprowadzenia inicjalizacji należy nacisnąć i przytrzymać w stanie wciśniętym przycisk programowania ③ w zespole AM/ AM PLUS. Alarm natychmiast zosta-
nie wyłączony! Następnie przycisk ③ należy nadal przytrzymać w stanie wciśniętym i nacisnąć przycisk ⑥ „ALARM AUS (WYŁ. ALARMU)“ w zespole ostrzegawczym 
PA. W czasie, gdy przycisk ⑥ będzie nadal wciśnięty, należy zwolnić przycisk ③ Przycisk należy ⑥ należy przytrzymywać w stanie wciśniętym tak długo, aż uaktyw-
niony zostanie 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 kon-
trolka. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas powyższą procedurę należy powtórzyć. Należy także sprawdzić wskaźnik statusu sterowania nadrzędnego. 

W przypadku braku pomyślnej inicjalizacji system przejdzie w stan alarmu głównego, zapali się czerwona lampa, a sygnał dźwiękowy nie da się pokwitować. Po pomy-
ślnym wyszukaniu usterki inicjalizacja musi zostać przeprowadzona ponownie. 
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