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0 Inledning 
 
Denna monterings- och bruksanvisning innehåller all nödvändig information för installation, idrifttagning och underhåll av gasvarningssystemet CO2 CONTROL. 
 

0.1 Säkerhetsinformation 
 

  Symbol     Definition   
 

                                   
 
 

1 Användningsområde 
 

1.1 Användning enligt BGR 228 (gäller i Tyskland) 
 
Gasvarningssystemet CO2 har utformats i enlighet med TRSK 313 (Technische Anforderungen an das Gaswarngerät), numera ersatt av DIN6653-2, och TRSK 403 
(Anforderungen an Installation, Betrieb und Instandhaltung), numera ersatt av BGR 227, och uppfyller alla lagstadgade funktionskrav. Detta gäller dock endast 
för alla CO2 CONTROL-säkerhetssystem som är kalibrerade med förlarm 1,5 % CO2 och huvudlarm 3 %! 
 
Sedan den 7 maj 1996 föreskriver lagstiftaren särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa att fara på grund av gasläckor kan uteslutas 
(driftsäkerhetsförordningen). Som särskilda skyddsåtgärder i uppställningslokaler föreskrivs en permanent ventilation/ett permanent golvutsug 1,5 m under 
marknivå eller alternativt installation av ett gasvarningssystem. Kylrum som kan beträdas måste alltid säkras ordentligt, oavsett uppställningsplats! 
 

1.2 Användning med applikationer med CO2 som köldmedium 
 
Modellerna CO2 CONTROL PA, CO2 CONTROL AT och CO2 CONTROL AT PLUS har utvecklats för att uppfylla de särskilda krav som ställs på säkerhetssystem vid 
övervakning av kylanläggningar (DIN EN 378) med köldmediet CO2, som främst återfinns inom livsmedelshandel och livsmedelsbearbetning. 
I regel övervakas maskinrum, frysrum, kylrum och i viss mån köldmedieledningar. På stormarknader kan även personalrum övervakas om dessa kommer i 
kontakt med köldmedieledningar. 
 

1.3 Beskrivning av systemet 
 
Mätprincip: 
 
CO2-detektering sker med hjälp av ett IR-mätsystem i sensorenheten. 
 
Systemets uppbyggnad: 
 
CO2 CONTROL-baspaketet består av ett bassystem med en sensorenhet, en varningsenhet och en fördelare. Om flera rum behöver övervakas kan systemet 
utökas med en andra sensorenhet. 
 
Som tillval kan systemet kompletteras med upp till 2 apparater (valfri kombination av signalenheter/kopplingsenheter). 

Observera! Beakta instruktioner i bruksanvisningen! 
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a) CO2-sensorenhet 
 
Sensorenheten installeras i riskområdet och ansluts till varningsenheten via en fördelare. En visuell och akustisk varningssignal vid sensorenheten möjliggör 
varning även i själva riskområdet. 

 
b) CO2-varningsenhet 
 
Varningsenheten installeras framför ingången till rummet som ska övervakas och har till uppgift att varna personer som är på väg in i rummet för potentiella 
faror. 

 
c) Tilläggsmodul AM/AM PLUS 
 
Tilläggsmodulen innehåller varningsenheten PA och möjliggör att driftstillstånd leds vidare som 230V/50 Hz intern eller via en spänningsfri extern källa. En 
integrerad, stor larmlampa med tuta av varanten AM PLUS och anslutningsmöjlighet för ytterligare larmenheter är möjlig att få. Grundfunktionen är identisk 
med standardvarianten CO2 CONTROL.  

 

Observera! 
Ljudsignal 

100 dB 
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d) Fördelare 
 
Alla komponenter ansluts till ett system via fördelare och styrledningar. 
 

 
e) Kopplingsenhet 
 
Via kopplingsenheten kan effektförbrukare, exempelvis fläktar och externa signalgivare, kopplas in vid larm. 

 
 

f) Signalenhet 
 

Signalenheten är ansluten till varningsenheten (centralenhet) och används om flera ingångar till riskområdet måste övervakas (t.ex. ytterligare dörrar eller 
källaringångar). Signalenheten kan även användas som kontrollindikator vid utskänkningsdisken. 
 

Signalenheten har ingen central funktion, den fungerar endast som ytterligare en visuell/akustisk indikator. 
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g) Larmenhet 
 
Larmenheten används i 230 V-utförandet för ytterligare visuell och akustisk varningsindikering i riskområden och framför ingångarna till riskområden.  
I kombination med modellen CO2 CONTROL kan anslutning och spänningsmatning ske direkt via tilläggsmodulen. Ljudsignalen kan också kvitteras direkt på 
tilläggsmodulen.  
 

 
 

h) Ljusskylt 
 

Ljusskylten används i 230 V- och 24 V-utförandet för ytterligare visuell varningsindikering framför ingångarna till riskområden.  
 

 
 

i) Funktionssätt 
 
Sensorenheten registrerar CO2-halten i luften, och överför mätvärdena till varningsenheten. CO2 CONTROL identifierar 2 larmnivåer. 
 
Vid normal driftstatus lyser den gröna driftindikatorn. 
 
Förlarm: 
Om CO2-halten överskrider 1,5 % löser förlarmet ut. En intermittent akustisk varningssignal och blinkande röda lysdioder på varningsenheten och sensorenheten 
indikerar fara. 
 
Huvudlarm: 
Om CO2-halten överskrider 3 % löser huvudlarmet ut. En kontinuerlig ljudsignal avges och de röda lysdioderna varningsenheten och sensorenheten lyser med fast 
sken. 
 

 

Vid utlöst huvudlarm är det inte längre tillåtet att beträda riskområdet! 
Faran kan endast elimineras genom att en stationär eller mobil luftutsug kopplas in eller 
genom brandkåren! 

 
 
Alla akustiska signaler kan stängas av via knapptryckning.  
 
 
Den visuella larmindikeringen vid ett förlarm stängs av automatiskt när gaskoncentrationen har sänkts till normalvärdet. Den visuella larmindikeringen vid ett 
huvudlarm kan endast stängas av via knapptryckning om CO2-koncentrationen är lägre än 1,5 %. Om gaskoncentrationen ligger mellan 1,5 % och 3 % ändras 
indikeringen från fast till blinkande sken. 
 
Vid systemstörningar på grund av kabelbrott, kortslutning, sensordel etc. tänds den gula indikatorn (störning) på varningsenheten och sensorenheten resp. den 
gröna blinkande lysdioden på signalenheten och en akustisk signal avges, som kan kvitteras resp. stängas av via knapptryckning. Den gula indikatorn lyser tills 
felet i systemet har åtgärdats och kvitterats via ytterligare en knapptryckning. 

Alarm 
off 
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Vid användning i frysrum måste sensorenheterna anpassas till den omgivande 
temperaturen före idrifttagning. Om så inte sker genereras till en början odefinierade 
störningsmeddelanden, som sedan försvinner när sensorenheterna har acklimatiserats. 
Först därefter är systemet redo för drift! 

 

1.4 Systemkonfiguration 
 
Sensorenheten installeras i samtliga riskområden (fatkällare/kylrum, förvaringsplatser och uppställningsrum för gasflaskor, frysrum etc. ). 
 
Varningsenheten/tilläggsmodulen måste installeras direkt framför ingången till riskområdet. Varningsenhet och sensorenhet är anslutna till varandra via en 
fördelare. 
 
Kopplingsenheten kopplar in en utsugningsanläggning eller andra effektförbrukare i händelse av ett larm. Signalenheten säkrar ytterligare ingångar till 
riskområdet. 
 

 

Varningsenheten måste installeras direkt framför ingången till riskområdet. Om det finns 
flera ingångar till riskområdet ska en signalenhet resp. ytterligare en larmenhet installeras 
framför varje extra ingång! 

 
a) Exempel på en utskänkningsanläggnings uppbyggnad 
 

 
 

b) Uppbyggnad CO2 CONTROL-tilläggsmodul för CO2-kylanläggning 
 

 
 
I livsmedelsbutiker övervakas kylrum, frysrum och maskinrum oftast med CO2 CONTROL AM. Larm- och störningsmeddelanden överförs till kylstyrningen. 
Kvittering av larm sker lokalt, direkt på tilläggsmodulen. 

Disk Extra signalenhet kan installeras som indikator direkt vid 
disken. (tillval) 

Varningsenhet 

Fördelare 

Fatkällare 

Dörr 
Sensorenh

et 2 

Förvaringsplats 
för 

CO2-flaskor 

Fördelare 

 

Kopplingsenhet 

Sensorenhet 1  30 cm 

Källaringång 

Spänningsmatning till CO2 CONTROL-
enheten sker via överordnad styrning 

Överordnad styrning 

1. 
Kylenhet 

2. 
Kylenhet 

3. 
Kylenhet 

4. 
Kylenhet 

5. 
Kylenhet 

6. 
Kylenhet 
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2 Montering 
 

2.1 Allmän information enligt BGR 228 
 

 

Installatören av gasvarningsanläggningen ansvarar för att installation och kontroll av 
anläggningen utförs på korrekt sätt. 

 

Gasvarnare (anläggningar som kräver övervakning) får endast planeras, installeras och 
underhållas av personer med nödvändiga kvalifikationer. 

 

För att en säker funktion ska kunna garanteras får endast tilläggskomponenter som 
godkänts av KUNDOxT anslutas till CO2-säkerhetssystemet. 

 
Alla lagstadgade åtgärder och tekniska krav för installation och drift av gasvarnare i utskänkningsanläggningar beskrivs i BGR 228/DIN 6653-2. 
 
Information om tekniska krav för användning, drift och funktionsprovning av gasvarnare avseende köldmedier återfinns i DIN EN 378. 
 
Dessa regler måste beaktas och efterlevas. Alla ytterligare åtgärder för installation/montering av gasvarningssystemet CO2 CONTROL beskrivs i följande avsnitt. 
 
Anmärkning: observera att det finns en separat monteringsanvisning för CO2 CONTROL AM! 
 

2.2 Systemets uppbyggnad 
 

I översikten visas möjliga anslutningar av systemkomponenter via fördelaren. På modell PA går en andra styrledning (5-ledare) till fastighetens driftsystem 
(BMS)/ styrningen. 
 
Sensorenheten får endast användas monterad i vertikal position (se fig.). 

 
 

På modellen CONTROL CO2 sker spänningsmatning från fastighetens driftsystem (BMS)/styrningen via styrledningen. För extra larmenheter finns en ingång för 
spänningsmatning och styrsignaler. 

Baspaket CO2 CONTROL AM/AM PLUS 

Baspaket CO2 CONTROL PA 

Utökning med en andra Sensorenhet 

Signalenhet  
för övervakning av 
ytterligare 
ingångar/dörrar 

Utökning med en andra Sensorenhet 

Signalenhet  
för övervakning av 
ytterligare 
ingångar/dörrar 

- Styrledning, längd 3 m 
- Styrledning variabel 

- Styrledning, längd 3 m 
- Styrledning variabel 

Sensorenhet 1 

Sensorenhet 2 

Fördelare 

Kopplingsenhet 

Kopplingsenhet 

Sensorenhet 1 

Sensorenhet 2 

Fördelare 

Fördelare 

Fördelare 

Fördelare 

Fördelare 

Varningsenhet 

Spänningsmatning 230 V, styrutgångar 
(HA, VA, summa, störning och drift) Anslutning 

för extern 
larmenhet 

Potentialfria  
utgångar 
(HA, VA, störning och drift) 

AM/ 
AM Plus 
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2.3 Montering av CO2-sensorenhet 
 

Se vid val av monteringsplats till att: 
 
- sensorenheten inte utsätts för direkt korsdrag. Vid användning i frysrum ska sensorenheten först acklimatiseras till omgivande temperatur. 
- infästningen av sensorenheten sker vid den lägst belägna punkten i övervakningsområdet 
- avståndet till golvet är ca 30 cm 
- sensorenheten kan monteras på en vertikal vägg 
- sensorenheten i så stor utsträckning som möjligt skyddas från mekanisk påverkan 
 
Använd en borr (8 mm) för att borra två hål med ett avstånd på 40 mm och sätt i pluggar i hålen (1). Skruva fast DIN-skenan (2) i väggen med skruvarna (3) och 
dra åt skruvarna. 
 
Sätt på sensorenhetens (4) hölje på skenan ovanifrån och tryck ner sensorenheten tills klämanordningen snäpper in med ett hörbart klick. Genom att dra ut 
klämanordningen kan sensorenheten tas bort från DIN-skenan igen. Anslut styrkabelns stickkontakt (5) till sensorenheten. Dra åt kopplingsmuttern på 
stickkontakten. 
 
På sensorenheten sitter en serviceetikett. Markera nästa datum för byte med en penna eller en skruvmejsel. Byte sker efter 4 års drift. 
 

Montering av CO2-sensorenhet 
 

 
 

2.4 Montering av CO2-varningsenhet (PA) 
 
En förutsättning för en installation är att en strömfördelare eller ett uttag har installerats i takhöjd nära ingången av en behörig elektriker. 
 
På Varningsenheten är en 2,5 m lång nätkabel med stickkontakt fäst. Varningsenheten kan antingen ha en fast anslutning eller anslutas till elnätet med en 
stickkontakt. Säkerställ att en oberoende strömförsörjning kan garanteras. 
 
Varningsenheten PA kan endast ha en fast 230 V/50 Hz-anslutning och är inte försedd med en stickkontakt på grund av den nödvändiga ”enmansinitieringen”. 
 

  
 

 

En fast installation får endast utföras av en fackman (elektriker)! 

 

För initiering och koppling till strömlöst läge ska 
stickkontakten till varningsenheten PA kopplas ur. 
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Varningsenheten måste installeras direkt framför ingången till riskområdet! 

 
Se vid val av monteringsplats till att en varning från systemet inte kan missas när riskområdet beträds. 
 

 

Använd endast uttagsplatser och strömkretsar som alltid är inkopplade och inte kan 
kopplas till eller från vid behov! 

 
På modellen PA 4 finns 4 potentialfria signalutgångar. Förlarm, huvudlarm, drift och störning kan överföras. 
 
Modell CO2 CONTROL PA 
Anslutning och färgkodning för de potentialfria utgångarna 
 

 
 

Modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS 
 

Se monteringsblad för CO2 CONTROL AM/AM PLUS 
 

2.5 Inställning av höjdmeter över havet 
 
På varningsenheten ena sida sitter ett vridreglage med vars hjälp den lokala höjden över havet, som används för installationen av varningssystemet, kan ställas 
in. Fråga verksamhetsansvarig person på vilken höjd i meter över havet restaurangen ligger. Jämför höjdmeteruppgiften med motsvarande tabell och ställ in 
reglaget till en position (mellan 0 och 9) så att korrekt siffra står ovanför markeringen på höljet. 
 

 
 

Steg 
 

Lokal höjd [m] 
över 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 
 

En ingångsspänning på max. 
60 V DC/123 V AC med max. 0,5 A kan 
anslutas till PA-utgångarna. 

Inställning av 
lokal höjd enligt 
tabellen 

Efter inställningen av lokal 
höjd måste vridreglaget 
på höljet förslutas med 
den transparenta filmen! 

vit: Ingång 24 V AC/DC 
grå:  Förlarm: 
brun: Huvudlarm 
grön:  Drift 
gul:  Störning 
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2.6 Montering tilläggsmodul AM/AM PLUS 
 
(Se monteringsanvisning för CO2 CONTROL AM/AM PLUS) 
 

 
 

2.7 Montering av fördelaren 
 
Fördelardosan fästs till väggen med 2 skruvar/pluggar. För att täta dosan förseglas skruvgenomföringarna (1) med de medföljande propparna. Alternativt kan fördelaren fästas till 
väggen med fästöglor (2). 
 

 
 

 
 
Locket kan säkras från att falla ned med det medföljande hållbandet (3). 
Styrledningarna kan lätt tryckas genom genomföringsmembranen (IP 66) (4). 
 

   
 

 
Om en högre IP-klass än IP66 behövs måste en M20-förskruvning användas till genomföringen (ingår inte i leveransomfånget). Då tar du bort membranet helt och ersätter det med en 
M20-förskruvning (5). 
 

 

1 
2 

4 3 

5 
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Monterings- och bruksanvisning CO2 CONTROL (PA) 

 

2.8 Ledningsanslutning till fördelaren 
 
Tillbehöret består av 4 klämmor (WAGO 221-415, 5-polig) (6). Det finns en terminal för varje trådfärg på styrledningen. 
 

 
 

Styrledningarna kan anslutas med de som standard påsatta trådändhylsorna eller anslutas avskalade till klämmorna efter det visade schemat. Det är väsentligt att ledningarna 
uteslutande kopplas till ledningar med samma färg. 
Öppna först klämmans hävarm (7). För in styrledningarna i klämmorna med trådändhylsorna eller med minst 11 mm avskalade. Stäng sedan hävarmen (8) och kontrollera att ledningen 
sitter ordentligt fast.  
 

   
 

2.9 Tillbehör 
 
2.9.1 Kopplingsenhet 
 
Med hjälp av kopplingsenheten kan effektförbrukare, exempelvis fläktar, extra visuella och akustiska varningsgivare, med en maximal belastning på 16 A kopplas 
in. 
Kopplingsenheten ansluts till varningsenheten via en fördelare (se 2.2). 
 
Själva kopplingsenheten kan anslutas till ett schukouttag 230 V/50 Hz. 
 
På baksidan sitter en omkopplare infälld i höljet. Här kan reläets aktivering ställas in till antingen huvud- eller förlarm. 
 

 
 

2.9.2 Signalenhet 
 
Signalenheten installeras på samma sätt som varningsenheten (2.4). 
 
Signalenheten ansluts till varningsenheten via fördelaren, precis som alla systemets komponenter. Styrledningarna ansluts till fördelaren enligt färgschema 
såsom beskrivs i avsnitt 2.5. 
 
För signalenhetens strömförsörjning krävs ett eluttag eller en fast anslutning. 
 

 

När hela systemet initieras (endast via varningsenheten!) är det viktigt att se till att 
nätspänningen matas till signalenheten. Det innebär att signalenheten måste vara 
inkopplad under initieringen. 

 

Omkopplare 

Förlarm: 
Huvudlarm 

Indikatorlampa Anslutning för styrledning 

6 

7 8 
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2.9.3 Skyddsbygel 
 
För att skydda sensorenheten mot yttre skador kan en skyddsbygel monteras som tillval. Det finns 2 varianter: 30 mm bred resp. 80 mm bred. Se vid 
monteringen av skyddsbygeln till att indikatorlampan på sensorenheten förblir synlig. 
 
Montera skyddsbygeln med 2 väggpluggar direkt på väggen ovanför sensorenheten såsom i figuren nedan. 
 

 
 
2.9.4 Larmanordning signalhorn/lampa 
 

(Se monteringsanvisning larmenhet) 
 

 
 

3 Idrifttagning/systemkontroll 
 

3.1 Första idrifttagningen 
 

Systeminitiering 

Efter slutförd montering av hela gasvarningssystemet måste systemet initieras via varningsenheten. För modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS, se ytterligare 
information i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS. 
 
1. Om spänningsmatning till systemet sker via nätkontakten måste knappen ALARM OFF hållas intryckt innan nätkontakten ansluts så att summern aktiveras. 
Därefter kan knappen släppas. Efter slutförd initiering hörs en kort ljudsignal och taktljudet från varningsenheten. 
Därefter initieras systemet automatiskt. Förfarandet avslutas med 4 korta ljudsignaler och de gröna driftindikatorerna på systemkomponenterna tänds. I 
anslutning till detta förfarande måste det kontrolleras att de gröna driftindikatorerna lyser på samtliga apparater. Om så inte är fallet måste förfarandet som 
beskrivs ovan upprepas. 
 
2. Om spänningsmatningen till systemet sker direkt via fördelaren (230 V/50 Hz) måste säkringen för motsvarande krets kopplas från och kopplas in igen med 
knappen ALARM OFF intryckt tills summern aktiveras. Därefter kan knappen släppas. Initieringsprocessen sker sedan enligt beskrivning i punkt 1. För modellerna 
AM och AM PLUS, se information i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS. 
 
 
 
 
 
 

 

Efter slutförd initiering måste det kontrolleras att de gröna driftindikatorerna lyser på alla 
anslutna komponenter! 
Om driftindikering inte sker måste systemet kontrolleras igen och initieringen utföras på 
nytt. 

 
Om initiering inte skett återgår systemet efter ca 2 minuter till larmläget. 

Alarm 
off    +    = Initiering 
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3.2 Systemkontroll 
 
Efter slutförd initiering kan systemet kontrolleras genom CO2-exponering. CO2-koncentration bör vara mellan 3 % och 100 % så att ett larm kan utlösas. 
Den blå skyddskåpan på sensorenheten är försedd med ett munstycke genom vilket gasen kan föras in till sensorenheten. Förlarmet löser ut vid en CO2-
koncentration på 1,5 % och huvudlarmet vid en CO2-koncentration på 3 %. 
Störningsmeddelandefunktionen ska kontrolleras genom att en av sensorenheternas stickkontakter koppla bort. 
 

 

Vid användning i frysrum måste sensorenheterna före idrifttagning anpassas till den 
omgivande temperaturen. Om så inte sker genereras till en början odefinierade 
störningsmeddelanden, som sedan försvinner när sensorenheterna har acklimatiserats. 
Först därefter är systemet redo för drift! 

 

3.2.1 Återkommande kontroller 
 
a) Gastronomi 
 
Vid de återkommande kontrollerna som ska genomföras av en fackman med särskild auktorisation från ansvarig myndighet kontrolleras att uppgifter från 
gasvarningssystemet har förts in korrekt i utskänkningsställets dokumentation, att systemet är godkänt och att regelbundet underhåll har utförts. 
Återstående tid till nästa underhållstillfälle kan utläsas på serviceetiketten på sensorenheten eller i dokumentationsbladet för utskänkningsställen. 
 
b) CO2-köldmedium 
 
Säkerhetsanordningen ska kontrolleras årligen enligt DIN EN 378, och vid utlösning av larmet med CO2 ska inte endast CO2 CONTROL kontrolleras utan även i 
synnerhet överföringen och uppföljande åtgärder via styrningen och/eller fastighetens driftsystem. En kontroll av larmnivåerna och deras toleransområden med 
provgas behöver inte utföras! En kalibrering sker på fabriken efter 4 års drift genom sensorbyte på plats. För mer information, se monteringsanvisningen för CO2 
CONTROL AM/AM PLUS.  
 
3.2.2 Strömavbrott 

Vid strömavbrott släcks den gröna driftlampan. När driftspänningen återkommit återgår apparaten till det driftläge som var aktivt när strömavbrottet inträffade. 
Inga åtgärder behöver utföras på apparaten efter ett strömavbrott. Apparaten återgår till normal drift och fungerar precis som tidigare. 
 

3.3 Återupptagen drift efter byte av sensorenhet   
 
Efter 4 års drift måste sensorenheten bytas ut. Den ersätts med en renoverad sensorenhet i nyskick. Den gamla sensorenheten kontrolleras avseende funktion 
samt rengörs och kalibreras på fabriken. Efter byte av sensorenhet måste en ny initiering av gasvarningssystemet genomföras (se 3.1 Systeminitiering och för 
modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS ytterligare information i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS). 
 
Återupptagen drift efter utökning av systemet 

Om systemet i efterhand utökas (en andra sensor, signalenhet etc.) måste hela systemet initieras på nytt (se 3.1) efter installation av den nya komponenten. 
 

 

Vid användning i frysrum måste sensorenheterna före idrifttagning anpassas till den 
omgivande temperaturen. Om så inte sker genereras till en början odefinierade 
störningsmeddelanden, som sedan försvinner när sensorenheterna har acklimatiserats. 
Först därefter är systemet redo för drift! 

 

3.4 Instruktioner till driftansvarig person 
 
Efter slutförd installation av gasvarningssystemet ska driftansvarig person samt övrig personal instrueras i anläggningens funktion. 
 
Följande punkter måste gås igenom: 
- Funktionssätt 
- Identifiera och särskilja för- resp. huvudlarm 
- Identifiera driftstörning 
- Åtgärder vid gaslarm (se kapitel 6) 
- Föra in uppgifter i utskänkningsställets dokumentation/dokumentera utförda kontroller 
 

 

Den som ansvarar för driften är enligt driftsäkerhetsförordningen skyldig att ge 
information och instruktioner till driftpersonalen om gasvarningssystemet och om lämpligt 
beteende vid gaslarm (gäller i Tyskland)! 
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3.5 Dokumentering på utskänkningsstället 
 
Uppgifter om gasvarningssystemet måste dokumenteras på utskänkningsstället. 
Detta görs med hjälp av formuläret ”Dokumentationsblad för utskänkningsställen” som medföljer baspaketet. Formuläret ska fyllas i tillsammans med 
driftansvarig person. 
 
Den driftansvariga personen bekräftar med sin underskrift att gasvarningssystemet fungerar korrekt och att han/hon erhållit tillräckliga instruktioner om 
systemets drift. 
 

I samband med detta anbringas också en ny serviceetikett på dokumentationsbladet. 
 

 

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

I. II. III. IV. 

Next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 
 

 
Uppgifter från återkommande kontroller och funktionsprovningar (för-/huvudlarm, störningar) ska också antecknas i dokumentationsblad för 
utskänkningsställen tillsammans med datum för kontrollen. 
 
För modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS, se ytterligare information i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS. 
 

4 UNDERHÅLL/SERVICE 
 

4.1 Allmän information 
 
Säkerhetsanordningar för anläggningar som kräver övervakning ska underhållas i regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren. 
Underhållet av anläggningen genomförs av installationsföretaget i enlighet med exempelvis BGR 228 (gäller i Tyskland). Med undantag för sensorenheten är 
systemet underhållsfritt. Sensorenheten ska bytas ut mot en ersättningsenhet av installatören efter 4 års drift. 
 

4.2 Byte av CO2-sensorenheten 
 

 

Det är inte tillåtet att demontera en sensorenhet utan att ansluta en ersättningsenhet! 
Ersättningsenheter kan beställas direkt från fabriken av installatören i förväg. 

 
Innan byte av sensorenhet sker måste en ersättningsenhet finnas tillgänglig. En drift av gasvarningssystemet utan avbrott måste garanteras. 
 
Förpacka efter genomfört byte den gamla sensorenheten i behållaren som ersättningsenheten levererades i och skicka tillbaka den till fabriken. Varje gång en 
systemkomponent byts ut måste systemet initieras på nytt! 
 
Viktig information: 
Efter genomfört byte ska den nya serviceetiketten med datum för nästa byte anbringas på sensorenheten. Uppgifterna på etiketten ska även antecknas i 
dokumentationsbladet för utskänkningsställen. 
 

 

 

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

I. II. III. IV. 

Next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

4.3 Rengöring 
 
Det är varken nödvändigt eller tillåtet att rengöra apparaten. 
 

4.4 Funktionsprovning 
 
En funktionsprovning (minimikrav för övervakning med gasvarnare enligt BGR 228) av CO2 CONTROL behöver inte utföras och är inte heller nödvändig på grund 
av återkommande underhåll och byte av sensorenhet. Systemets larmfunktion kan dock när som helst kontrolleras genom CO2-exponering. Kontroll med 
provgas behöver inte utföras!  Då det inte är möjligt att kontrollera tröskelvärdenas toleranser på tillfredställande sätt vid en funktionsprovning på plats 
(avsaknad av temperatur- och tryckkonstanter) kan detta endast ske på fabriken under föreskrivna provningsbetingelser. 
För modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS, se ytterligare information i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS. 
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5 Tekniska data 
 

5.1 Sensorenhet CO2 CONTROL 
 

Tekniska data  

Larmnivåer: 1,5 % – visuellt/akustiskt förlarm 
3 % –visuellt/akustiskt huvudlarm 

Mätprincip: selektiv IR-absorption 

Mätområde/volymflöde: 0–5 vol.-%/diffusion 

Tvärkänslighet: försumbar 

Anslutning: bussanslutning RS485 
3 m styrkabel, 4-ledare 

Max. styrledningslängd 
(förlängning via fördelare) 

max. 100 m från varningsenheten 

Spänningsmatning: via varningsenheten (7–20 V DC) 

Temperaturområde: 
Lagringstemperaturområde: 
Drifttemperaturområde: 

 
-30 °C till + 70 °C 
-30 °C till + 40 °C 
* < 0 °C kräver acklimatisering före operation 

Visuell/akustisk indikering 
grön lysdiod driftindikering 
gul lysdiod driftstörning/larmsignal 70 dB 
röd lysdiod larm/larmsignal 70 dB 

Redo för drift: omedelbart efter initiering (*efter acklimatisering) 

Mått (H x B x D): 80 x 108 x 80 mm 

Vikt: 325 g 

Kapslingsklassning: IP54 

Infästning: med DIN-skena lodrätt på väggen 

Typprovning utförd enligt: TRSK 313, kontroll-nr 432 - 986701 

* Vid användning i frysrum 
 

5.2 Varningsenhet PA CO2 CONTROL 
 

Tekniska data  

Larmnivåer: 1,5 % – visuellt/akustiskt förlarm 
3 % – visuellt/akustiskt huvudlarm 

Driftstörning gul lysdiod blinkar och akustisk varningssignal 
avges 

Anslutning: Bussanslutning RS485  
3 m styrledning, 4-trådig  
nätkabel 2,5 m inkl. vinkelkonturstecker 

Version varningsenhet PA: 4 spänningsfria utgångar, extern källa upp till 60 
VDC/125 VAC vid max. 0,5A, 3 m styrledning (5- 
trådig) 

Märkspänning: 
Märkström/märkeffekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Temperaturområde: 
Lagringstemperaturområde: 
Drifttemperaturområde: 

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

Redo för drift: omedelbart efter initiering 

 
Visuell indikering: 

grön lysdiod driftindikering 
gul lysdiod  driftstörning 
röd lysdiod  larm 

Akustisk varningssignal > 90 dB 

Vikt: 200 g 

Kapslingsklassning: 
Konstruktionens skyddsklass: 

IP54 

 skyddsklass II 

Mått (H x B x D): 125 x 80 x 52 mm 

Möjliga apparatanslutningar: max. 2 sensorenheter 
max. 2 ställdon (signalenhet / kopplingsenhet) 

Typprovning utförd enligt: TRSK 313/DIN 6653-2 
kontroll-nr 432 – 986701, CE-överensstämmelse 
2013 
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5.3 Tilläggsmodul AM/AM PLUS 
 

Tilläggsmodul AM/AM PLUS samma data som för ”5.2 Varningsenhet PA CO2”, dock med följande tillägg: 
 

Tekniska data  

Larmnivåer: 1,5 % – visuellt/akustiskt förlarm 
3 % – visuellt/akustiskt huvudlarm 

Driftstörning gul lysdiod blinkar och akustisk varningssignal 
avges 

Anslutning: Block 1: Källa 230V/50Hz  
Block 2: 2-kontakts (230 V eller extern 
spänningsfri källa) (tuta/lampa)  
Block 3: 5-kontakts (230 V eller extern 
spänningsfri källa) (larm summa/drif  störning 
/förlarm/huvudlarm)  
Kontakt aktiv = stängd (NO) 

Märkspänning: 
Märkeffekt: 
Maximal strömbelastning per utgång 

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

Temperaturområden: 
Lagringstemperaturområde: 
Drifttemperaturområde: 

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

Redo för drift: omedelbart efter initiering 

Extra visuell indikering: 
AM PLUS 

snabbt blinkande sken/fast rött sken 

Akustisk varningssignal AM PLUS typ. 100 dB  

Vikt: AM 1 000 g/AM PLUS 1 200 g 

Kapslingsklassning: 
Konstruktionens skyddsklass: 

IP54 

 skyddsklass II 

Mått (H x B x D): 220 x 205 x 52 (122) mm 

Möjliga apparatanslutningar: extern larmenhet 

Försäkran om överensstämmelse CE-överensstämmelse 2015 

 

5.4 Signalenhet 
 

Tekniska data  

Larmnivåer: 
 

1,5 % – visuellt/akustiskt förlarm 
3 % – visuellt/akustiskt huvudlarm 

Driftstörning: grön lysdiod blinkar och akustisk varningssignal 
avges 

Anslutning: bussanslutning RS485  
3m styrkabel, 4-ledare 
nätkabel 2,5 m inkl. ojordad vinklad kontakt 

Styrledningslängd: max. 100 m från varningsenheten 

Märkspänning: 
Märkström/märkeffekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Temperaturområde: 
Lagringstemperaturområde: 
Drifttemperaturområde: 

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

Redo för drift: omedelbart efter initiering 

 
Visuell indikering: 

1 grön lysdiod  drift 
1 röd lysdiod  förlarm 
1 röd lysdiod  huvudlarm 

Akustisk varningssignal > 90 dB 

Vikt: 200 g 

Kapslingsklassning: 
Konstruktionens skyddsklass: 

IP54 

 skyddsklass II 

Mått (H x B x D): 125 x 80 x 52 mm 

Infästning: DIN-skena 

Typprovning utförd enligt: TRSK 313 
kontroll-nr 432 - 986701 

 



 

 
-18- 

Monterings- och bruksanvisning CO2 CONTROL (PA) 

 

5.5 Kopplingsenhet 
 

Tekniska data  

Märkspänning: 
Märkström/märkeffekt: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Max. kopplingsström: 16 A 

Styrledning: bussanslutning RS485 
3 m styrkabel, 4-ledare 

Driftindikering: grön lysdiod 

Styrledningslängd: max. 100 m från varningsenheten 

Styrledningsanslutning: via stickkontaktdon 

Mått: 66 x 125 x 50 mm 

Vikt: 200 g 

Kapslingsklassning: 
Konstruktionens skyddsklass 

IP 00 

 skyddsklass II 

Larmnivåer: förlarm eller huvudlarm 

Systemkonfiguration: max. 2 kopplingsenheter per system 

 

5.6 Tillbehör/reservdelar 
 

Beteckning Beställningsnummer 

Skyddsbygel, för att skydda sensorenheten mot skador, 30 mm I99/0023-03 

Skyddsbygel, för att skydda sensorenheten mot skador, 80 mm I99/0023-07 

Anslutningsfördelare I99/0023-01 

Larmenhet I99/0023-08 

Styrkabel I99/0023-02 

Sensorenhet (ersättningsenhet inom garantitiden) I06/0001-00 A 

Sensorenhet (byte i samband med underhåll samt förnyad 4-års garanti) I06/0001-00 C 

Ljusskylt 230 V/50 Hz  I99/0023-09 

Ljusskylt 24 V  I99/0023-06 

 

6 Åtgärder vid driftstörning/gaslarm 
 
För modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS för CO2-kylanläggningar ska informationen i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS beaktas! 
 

 

Vid utlöst huvudlarm är det inte längre tillåtet att beträda riskområdet! 
För att undanröja fara måste en utsugsanläggning kopplas in (om sådan finns) eller 
brandkåren tillkallas. 

 

Larmstatus Indikering Åtgärder 

Huvudlarm Kontinuerlig 
varningssignal, 
röda 
varningslampor 
lyser 

Bevara lugnet! 
Riskområdet för inte beträdas!! Varningssignalen 
kan stängas av via knapptryckning. Öppna dörrar på 
vid gavel! 
 
1. Koppla in fläkt (om sådan finns) 
2. Kontakta servicepersonal för åtgärdande av 
läckage. 
3. Tillkalla brandkåren för att undanröja 
 faran endast om alla andra möjligheter till 
 undanröjande av faran är uttömda. 
4. Försätt systemet i normalt driftläge igen efter att 
 faran har undanröjts genom knapptryckning 
 på varningsenheten. Om den röda lysdioden   
    förblir röd är CO2-halten fortfarande  
    över 3 %! 
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Larmstatus Indikering Åtgärder 

Förlarm: Intermittent 
varningssignal, den 
röda 
varningslampan 
blinkar 

Beträd endast riskområdet om en andra person är 
närvarande i anslutning till riskområdet. Öppna 
dörrar på vid gavel! 
 
1. Stäng gasflaskor 
2. Identifiera och åtgärda läckage och fel. 
 Anlita vid behov service för 
utskänkningsanläggningar! 
3. Om CO2-halten sjunker under 
 larmnivån återställs larmet 
 automatiskt. 

Störning Kontinuerlig 
varningssignal, den 
gula 
varningslampan 
lyser 

Möjliga orsaker: 

1. Kabelbrott → kabeln måste bytas ut 

2. Apparat defekt → komponent måste bytas ut 

3. Sensorenhet defekt → sensorenheten måste  

 bytas ut 
4. Vid byte av sensorenhet eller  

 ny initiering → systemet behöver initieras 

5. Kraftig rökutveckling → orsak måste åtgärdas, 

 systemet återgår till normalt driftläge 
automatiskt 

6. Stora, plötsliga temperaturvariationer → 
systemet 
 återgår efter en kort tid till normalt 
 driftläge 
 

Omstart av gasvarningssystemet sker om knappen 
”Alarm off” trycks in. Om systemstörningen 
aktiveras igen måste underhåll på systemet utföras 
av serviceavdelningen. 

 

7 Garanti 
 
KUNDOxT ger en garanti för tekniska brister som kan hänföras till tillverkningen av gasvarningssystemet som gäller 24 månader från och med monterings- och 
idrifttagningstillfället. 
 

 

Apparaten är konstruerad och certifierad enligt TRSK313, numera ersatt av DIN 6653-2.  
Den får inte på något sätt modifieras. Alla typer av ändringar av enheten leder till att 
garantin upphör att gälla! 

 
Garantin begränsas till kostnadsfri ersättning eller reparation av apparaten. Inga andra kostnader som uppstår omfattas inte av garantin. 
 
Garantin gäller endast om garantibeviset som medföljer apparaten har sparats, det bifogade formuläret har fyllts i av installationsföretaget och ägaren har 
återsänt det till tillverkaren. 
 
Säkerställ att de installerade apparaternas serienummer antecknas i formuläret. 
 
KUNDOxT garanterar att systemet inte behöver kalibreras eller justeras förrän tidigast efter 4 års drift. Efter 4 års drift utförs en kalibrering på fabriken mot en 
avgift (se 4. Underhåll). 
 

8 Anvisningar för förebyggande av faror på grund av CO2-gas 
 

8.1 Förhållningsregler 
 
1. Bevara lugnet! 
 
2. Kvittera det akustiska larmet genom att trycka på knappen ”ALARM OFF” 

på varningsenheten, på modellen AM/AM PLUS finns ytterligare en ”Alarm off”-knapp 
 
3. Identifiera vilken typ av larm det är fråga om! 
 Huvudlarm:  Kontinuerlig ljudsignal,    den röda lampan lyser 
 Förlarm:    Intermittent varningssignal,  den röda lampan blinkar 
 Driftstörning:  Intermittent varningssignal,  den gula lampan blinkar 
 
För modell CO2 CONTROL AM/AM PLUS för CO2-kylanläggningar ska informationen i monteringsbladet för CO2 CONTROL AM/AM PLUS beaktas! 
 

 

Vid utlöst huvudlarm är det inte längre tillåtet att beträda riskområdet! 
För att undanröja fara måste en utsugsanläggning användas (om sådan finns) eller 
brandkåren tillkallas. 
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8.2 Felavhjälpning 
 

Huvudlarm 

 

1. Koppla in fläkt (om sådan finns) 
2. Tillkalla brandkår för undanröjande av faran 
3. Försätt systemet i normalt driftläge igen efter att faran har undanröjts 
genom knapptryckning på varningsenheten. 
4. Anlita service utskänkningsanläggningar för åtgärdande av läckage 

Förlarm: Beträd endast riskområdet om en andra person är närvarande i anslutning 
till riskområdet. Öppna dörrar på vid gavel! 
 
1. Stäng gasflaskor 
2. Identifiera och åtgärda läckage och fel. Anlita vid behov service för 
utskänkningsanläggningar! 
3. Om CO2-halten sjunker under larmnivån återställs larmet automatiskt. 

Driftstörning Kontrollera att alla systemledningar är korrekt anslutna. 
 
Kontrollera nätkontakten! 
I tveksamma fall: kontakta serviceavdelningen! 

 

9 Företagsuppgifter 
 
Upphovsrätten till denna dokumentation tillhör KUNDOxT GmbH. Denna dokumentation får inte ändras, utökas, reproduceras eller föras vidare till tredje part 
utan skriftligt tillstånd från KUNDOxT GmbH. 
 
Viktig information: 
Den aktuella och rättsligt bindande utgåvan av monterings- och bruksanvisningen finns tillgänglig på webbplatsen www.kundoxt.com! 
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