
CO2 Alarm!
CO2 CONTROL - Het KUNDO gasalarmsysteem
voor uw persoonlijke veiligheid!



Geringe kosten!

- prijsgunstig kompleet alarmpakket

- 4 jaar onderhoudsvrij

- slechts geringe kosten bij sensor
uitwisseling in het 5e jaar

Eenvoudig te installeren!

- stekkerklare aansluiting

- snelle montage

- automatische in bedrijfsstelling

- geen kalibratie ter plaatse meer nodig

Hoge veiligheid!

- optische en akoestische alarmsignalen

- complete systeemfout melding

- niet gevoelig voor andere gassen

Extra voordelen:

- geen onvoorziene CO2 verliezen

- geen continu draaiende afzuiginstallatie 
dus geen verspilling van dure energie;
een afzuigsysteem met verse luchttoe-
voer vaak moeilijk en zeer kostbaar.

CO2 CONTROL
GASWARNSYSTEM



Produktbeschrijving

Het CO2 CONTROL gasalarmsysteem her-
kent en meldt iedere CO2 lekkage in
gevaarlijke ruimten zoals bij CO2-tankops-
lag, bierkelders, produktie plaatsen, etc.
Het optisch 2 kanaals-meetprincipe berust
op een selectieve infrarood absorbtie en is
daarom, ook voor langere tijd, bijzonder
stabiel, onderhoudsarm en is niet gevoelig
voor de invloed van andere gassen.
CO2 CONTROL is met 2 vast ingestelde
alarmwaarden, vooralarm van 1,5 % CO2

en hoofalarm van 3,0 % CO2, uitgevoerd.

CO2 CONTROL is ontwikkeld overeenkom-

stig de “Technische Regeln Schankanla-
gen (TRSK313)” en beleidsregel van het
Ministerie van SZW.

CO2 CONTROL is goedgekeurd en gecer-
tificeerd door TÜV Rheinland (Prüf-Nr.
432-986701)

Opties

Het systeem kan worden uitgebreid met
o.a. een afzuiginstallatie, extern alarm, of
een electromagnetische afsluiter in de CO2

hoofdleiding, die bij vooralarm kunnen
worden geactiveerd.

Extra alarmunit kan als indicatie rechtstreeks aan
de toog aangebracht worden. (optie)
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Technische gegevens:

Meetprincipe: selectieve IR-absorptie
Alarmnivo’s: 1,5% - optisch en akoestisch vooralarm

3,0% - optisch en akoestisch hoofdalarm
Meetbereik: 0-5 CO2 Vol. %
Gegevensoverdracht: 3m busaansluiting dmv stekkerverbinding naar RS 485 interface
Voedingsspanning: 230V / 50Hz
Temperatuurbereik:

1 LED groen - in bedrijf
Optische aanduidingen: 1 LED geel - storing

1 LED rood - gasalarm
Afmetingen (HxBxD): 80 x 108 x 80mm
Behuizing: IP54

Exclusief importeur:
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Ruimtemperatuur: -20 °C tot +80 °C
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C


