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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

Observera! 

Ljudsignal 

100 dB 

Telefon +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Säkerhetsinformation 

Läs instruktionerna i bruksanvis-

ningen när denna symbol före-

kommer! 

Beakta även monterings- och bruksanvisnin-

gen för CO2 CONTROL. 

 

Den aktuella och rättsligt bindande utgåvan 

av monterings- och bruksanvisningen finns 

även tillgänglig på webbplatsen: 

www.kundoxt.com 

Monteringsanvisning      IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Modell 2018 
Datum för utgåva: 08.01.2018 - 190705_00 SE - CO2 CONTROL AM-AM PLUS Montageanleitung SE.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Förpackningsinnehåll 

1. Sensorenhet 

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Anmärkning: endast modellen CO2 CONTROL AM PLUS är avbildad här 

3. Fästsats sensorenhet 

4. Fördelare 

5. Anslutningskabel sensor (ej avbildad) 

6. Monterings- och bruksanvisning 

Kontrollera att leveransen är fullständig. 

7. Bygel 

8. Skyddsledarklämma 

Anmärkning 

Betong, tegel, puts, metall, ... ? 

Eftersom det finns många olika typer av väggar levereras enheten 

CO2 CONTROL AM och AM PLUS utan infästningsmaterial. 

För stabil infästning rekommenderar vi exempelvis för betong 

- Plugg Ø 6mm 

- 4 x spånskiveskruv med kullrig stjärnskalle 

        A2 PH Torx 4,0 x 60  
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Krav på uppställningsplatsen: 
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. Om detta inte är möjligt ska KUNDOxT-larmenheten användas för att säkerställa detta. 

För att säkerställa tillförlitlig övervakning av CO2-halten i luften måste spänningsmatningen via den överordnade styrningen vara permanent inkopplad. 
Spänningsmatningen till systemet måste säkras med en ledningsskyddsbrytare på maximalt 16 A. 

Säkerställ innan installationsarbetet påbörjas att ledningsnätet är spänningslöst och säkrat mot återinkoppling. 

Installatören av gasvarningsanläggningen ansvarar för att installation och kontroll av anläggningen utförs på ett korrekt och säkert 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 säkerhetssystemet CO2 CONTROL. 

 

Förberedelse inför montering 

Kort beskrivning av gränssnitt och manöverelement 

1. Gränssnitt 230 V (AC) 
  - Anslutning för spänningsmatning AM/AM PLUS  
  - Spänningsmatning och styrsignaler till en extern    
    signallampa 
  - Gränssnitt 230 V (AC) för statusöverföring till en 
    överordnad styrning 
  - Kabelförskruvning M20x1,5, NV 24 
    Kabelförskruvning: Åtdragningsmoment max 6 Nm 

 

2. Larmlampa 

3. Programmeringsknapp 

4. Torxskruvar T20 för öppning av installationsutrymmet 

5. Knapp ”Alarm off” AM/AM PLUS 
    Frånkoppling av larmsignal från larmlampan (2) och tillvalet  
    larmenhet. 

6. Knapp ”Alarm off” varningsenhet PA 
    Frånkoppling av larmsignalen från CO2 CONTROL-systemet 
    (varningsenhet PA och sensorenhet) 

7. Plats för informationsetikett (kund) 

8. Anslutningsledning CO2-sensorbuss till fördelare 

9. Öppning för inställning av höjdmeter på varningsenheten PA 
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Montering 1 

1. Tryck ut borrmallen från förpackningen. 

2. Markera infästningshålen med hjälp av borrmallen. 

3. Borra lämpliga infästningshål, i enlighet med valt infästningssätt, och sätt vid behov i 

pluggar i hålen. 

4. Öppna AM/AM PLUS-

enheten. Avlägsna de fem 

fästskruvarna ④ för åt-

komst till installati-

onsutrymmet. Observera 

att signallampan måste 

avlägsnas från AM PLUS-

enheter innan apparaten 

öppnas. 

3 

Montering 2 

5. Fäst AM/AM PLUS-enheten ordentligt i väggen med de valda fästelementen. 

För detta ändamål krävs fyra skruvar. 

6. Se till att väggytan är jämn så att apparatens position inte förskjuts vid 

fastskruvningen. 

7. Rekommenderad höjd för infästningen av AM/AM PLUS-enheten är mellan  

1,4 m och 1,8 m. 

6 

5 

Anmärkning 

Træk stikket omhyggeligt 

og sikkert tage dækning 

med signallampe 

2 

 
Vid samtliga elektriska arbeten ska följande punkter beaktas:  
 
- Elektriska anslutningar får endast utföras av en auktoriserad elektriker!  
- De elektriska installationerna på byggsidan ska motsvara  aktuella 
skyddsbestämmelser (230V AC, 50 Hz)!  
- Innan något arbete utförs på styrningen ska nätspänningen kopplas ifrån!  

1 
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Montering 3 

8. Avlägsna tätningselementen från kabelförskruvningarna som ska användas. 

 
Tätningarna måste sitta kvar i kabelförskruvningar som inte används. 
Kontrollera efter slutförd installation att skruvhattarna sitter fast 
ordentligt så att apparatens täthet kan garanteras (IP 54). KUNDOxT 
ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig installation! 

Montering 4 

9. Anslutningskabel 230 V (AC) 

Tillåtna anslutningskablar 

Anslutningstvärsnitt   1,5-2,5 mm² 
Yttre diameter kabelisolering  6-13 mm 
Avskalningslängd   9-10 mm 
Avskalningslängd isoleringsmaterial 10-12 cm 

10. Kabelinstallation  

För in kabeln i apparaten genom den åtdragna kabelgenomföringen tills isolerin-
gen syns inne i apparaten och dra sedan åt kabelgenomföringen ordentligt. 

 
Beakta installationsschemat! 
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M20 Kabelförskruvning: Åtdragningsmoment max 6 Nm 

 
M20 Kabelförskruvning: Åtdragningsmoment max 6 Nm 

11. Installationsschema 

Anslutningen av ledarna ska utföras enligt installationsschemat som återfinns i 
slutet av monteringsanvisningen. 

 De styr-och energikablar som används vid de enskilda trådisolerngen 
ska motsvar högsta förekommande spänning på 230 V för samtliga 
kretsar. 
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Montering 5 

 Kontrollera efter att ledaren förts in att den sitter fast ordentligt 

genom att snabbt dra tillbaka den. 

12. Ledningsdragningen på AM/AM PLUS-enheten utförs enkelt genom att de 

avskalade ledarna förs in i plinten.  

För att lossa plinten är det bara att trycka in en skruvmejsel vid markerad punkt. 

Ledaren kan sedan lätt dras ut ur plinten.  

12 13 
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Montering 6 

13. Anslutningsbelastning 230 V (AC) klämma 
 
Anslutning källa AM / AM PLUS    Användning 
1: L in  Yttre ledare 230 V (AC)  (källa) 
2: N in  Neutralledare 230 V (AC)   (källa) 
3: N out  Neutralledare 230 V (AC)   (ext. larmenhet) 
4: Root Supply Rotkälla 230 V (AC)    (bygel 1) 
 
Anslutning larmenhet KUNDOxT (extern) 
 
5: Root 1 in rot 1- ingång    (ingång block 2) 
6: Horn out Kopplingsanslutning  varningssignal (ext. larmenhet) 
7: Lamp out Kopplingsanslutning varningslampa  (ext. larmenhet) 
8: Root 1 out Rot 1 utgång    (bygel 2) 
 
Kopplingsanslutningar PA AM/AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in Rot 2 ingång    (ingång block 3) 
10: Sum alarm out Summakopplat larm   (styrutgång) 
11: Operation out Statusvisning "Drift"    (styrutgång) 
12: Malfunction out  Statusvisning "störning"   (styrutgång) 
13: Pre-alarm out Statusvisning "förlarm"  (styrutgång) 
14: Main alarm out Statusvisning "huvudlarm"  (styrutgång) 

Anslutningsexempel: 

230 V intern (inte spänningsfri):  

Block 2 och 3: ext. källa (spänningsfri): 

Block 2: 230V intern (inte spänningsfri)/block 3: ext. styrspänning 

(spänningsfri): 

14 

 

ext. styrspänning (t.ex. 24V DC eller 230V AC) 

ext. källa 

block 1   block 2       block 3 

 För anslutningarna 6, 7 och även som 10 - 14 ska en maximal 
tillåten strömbelastning på vardera 2 A beaktas. 
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Montering 7 

14. Efter slutförd ledningsdragning ska AM/AM PLUS-enheten stängas 
igen. Detta görs genom att fästskruvarna ④ på höljet dras åt. Obser-
vera att larmlampan på AM PLUS-enheter måste anslutas till uttaget  
⑩ på kretskortet innan apparaten stängs (se sida 5, figur 13). 

 

Se till att höljet skruvas ihop ordentligt när 
enheten stängs så att apparatens täthet kan 
garanteras. KUNDOxT ansvarar inte för skador 
som uppstår till följd av felaktig installation! 

15. Inställning av höjdmeter över havet 

På varningsenheten ena sida sitter ett vrid-

reglage med vars hjälp den lokala höjden 

över havet, som används för installationen 

av varningssystemet, kan ställas in. 

Jämför höjdmeteruppgiften med motsvaran-

de tabell och ställ in reglaget till en position 

(mellan 0 och 9) så att korrekt siffra står 

ovanför markeringen på höljet. (Gå vidare 

till sida 6, punkt 16.) 

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 

16 

15 

Montering 8 

 
Efter inställningen av lokal höjd måste vridreglaget på höljet förslutas med 

den medföljande transparenta filmen. 

17. Sensorenhet 

Nu ska sensorenheten anslutas. Anslut anslutningskabeln 

till fördelaren. För mer information, se bruksanvisnin-

gen för gasvarningssystemet CO2 CONTROL. 

17 
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Installationsschema CO2 CONTROL 

Installationsschema CO2 CONTROL 2 

Överordnad 

styrning 

Larmenhet 2 x fördelare Sensorenhet 1 Sensorenhet 2 Signalenhet Kopplingsenhet 

Styrledning  

CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 

PA AM /  

AM Plus 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
För en strömkets som försörjer drift i skyddsklass II ska en skyddsledare vara meddragen i hela den genomgående ledningsanläggningen och anslutas till en klämma i 
varje installationsenhet.  

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Signal 

* * 

* För anslutningsexempel se sida 5 (Montering 6) 

* 

* 

* För anslutningsexempel se sida 5 (Montering 6) 
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Årlig kontroll av säkerhetsanordningens funktion krävs enligt DIN EN 378! 

 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! 

19. 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. 

Återkommande kontroll av CO2-kylanläggningar: 
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! Kalibreringen sker på fabriken efter 4 års drift genom sensorbyte på plats. För mer information, se monterings- och bruksanvisningen för CO2 CONTROL. 

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. Med reservation för ändringar av utformning och konstruktion. 

Systemkontroll 

Idrifttagning 

18. När den externa spänningsmatningen från den överordnade styrningen kopplas in övergår systemet av säkerhetsskäl omedelbart till LARM-läge och signalerar  

därigenom att initieringen av CO2-systemet ännu inte har genomförts.  

Tryck nu in och håll programmeringsknappen ③ på AM / AM PLUS-enheten intryckt. Larmet löser nu omedelbart ut! Fortsätt att hålla knappen ③ intryckt och tryck 

nu även in knappen ⑥ ”Alarm off” på varningsenheten PA. Släpp knappen ⑥ medan knappen ③ fortfarande hålls intryckt. Håll knappen ⑥ intryck tills 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. 

Kontrollera även statusindikeringen på den överordnade styrningen. 

Om initieringen misslyckats återgår systemet till läget huvudalarm, den röda lampan tänds och ljudsignalen kan inte kvitteras. Efter slutfört felåtgärdande måste initier-

ingen upprepas. 

19 20 

3 

6 


