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A AKO Electromecànica agradece o seu interesse e felicita-o pela aquisição do nosso produto, em cujo desenvolvimento e fabrico foram 
aplicadas as tecnologias mais inovadoras, assim como rigorosos processos de produção e controlo da qualidade. 

O nosso compromisso com a satisfação dos nossos clientes e o esforço constante de melhoria diária estão patentes nas várias certificações 
de qualidade obtidas.

Este é um produto de elevado rendimento e tecnologicamente avançado. O seu correcto planeamento, instalação, configuração e arranque 
determinarão em grande parte o seu funcionamento, assim como o seu desempenho final. Leia atentamente este manual antes de iniciar 
a instalação e respeite constantemente as indicações deste. 

Apenas podem instalar ou proceder à assistência técnica do produto pessoal devidamente qualificado.

Este produto foi desenvolvido para utilização com as aplicações descritas no respectivo manual, a AKO Electromecànica não garante o seu 
funcionamento em caso de utilização não prevista no referido documento, assim como não se responsabilizará em caso algum por danos de 
qualquer tipo eventualmente provocados por uma utilização, configuração, instalação ou arranque incorrectas. 

É da responsabilidade do instalador cumprir e fazer cumprir as regras aplicáveis às instalações onde serão instalados os nossos produtos. 
A AKO Electromecànica não assumirá qualquer responsabilidade pelos danos eventualmente ocasionados pelo incumprimento das referidas 
regras. Respeite rigorosamente as instruções descritas neste manual.

Sempre que uma avaria do equipamento possa provocar danos físicos ou materiais, é da responsabilidade do instalador e do pessoal da 
manutenção aplicar as medidas preventivas e de proteção necessárias para os evitar. Do mesmo modo, deve-se proceder a revisões periódicas 
do correto funcionamento do equipamento.

A fim de prolongar ao máximo a vida dos nossos equipamentos devem ser respeitadas as seguintes observações:

Não exponha os equipamentos electrónicos ao pó, sujidade, água, chuva, humidade, temperaturas elevadas, agentes químicos 
ou substâncias corrosivas de tipo algum.
Não submeta os equipamentos a embates ou vibrações nem tente manuseá-los de forma diferente da indicada no manual.
Em caso algum deve superar as especificações e limitações indicadas no manual.
Respeite sempre as condições ambientais de trabalho e de armazenagem indicadas.
Durante a instalação e conclusão da mesma evite deixar cabos soltos, partidos, desprotegidos ou em más condições, podem 
constituir um perigo para o equipamento e utilizadores deste.

A AKO Electromecànica reserva-se o direito de introduzir qualquer modificação tanto na documentação como no produto sem aviso prévio.
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Conteúdo deste manual

Conteúdo do capítulo

Este capítulo contém as instruções de segurança que devem ser seguidas durante a instalação, 
operação e manutenção do conversor de frequência. Se ignoradas, podem ocorrer ferimentos ou 
morte, danos no accionamento, no motor ou no equipamento accionado. Leia as instruções de 
segurança antes de efectuar qualquer intervenção na unidade. 

Este capítulo também contém uma introdução sobre o conteúdo deste manual. 

Compatibilidade 

Este manual aplica-se ao conversor de frequência AKO-212xx. 

O manual é compatível com a versão de firmware 3.13d ou superior do conversor de frequência 
AKO-212xx. (Consulte o parâmetro 3301 FIRMWARE). 

Uso recomendado 

O AKO-212xx e as instruções neste manual destinam-se à utilização em aplicações HVAC. As macros 
só devem ser aplicadas em aplicações definidas na secção respectiva. 

Destinatários 

Este manual destina-se ao pessoal responsável pela instalação, colocação em funcionamento e 
utilização do conversor de frequência.

Deve ler o manual antes de trabalhar com o accionamento. É esperado que o leitor tenha conheci-
mentos básicos de electricidade, electrificação, componentes eléctricos e símbolos esquemáticos de 
electricidade.  

Uso de avisos e notas

Existem dois tipos de instruções de segurança neste manual:

ŸOs avisos alertam sobre as condições que podem resultar em ferimentos graves ou morte e/ou 
danos no equipamento. Também explicam como evitar o perigo. 

ŸAs notas chamam à atenção para um facto ou condição particular, ou informam sobre um 
assunto. 

São usados os seguintes símbolos de aviso: 

O aviso de electricidade alerta sobre os perigos da electricidade que podem provocar 
ferimentos e/ou danificar o equipamento. 

O aviso geral alerta para condições que podem resultar em ferimentos e/ou danos no 
equipamento por outros meios não eléctricos. 
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Instruções de segurança

AVISO! 

ŸO AKO-212xx deve ser instalado APENAS por um técnico qualificado. 

ŸMesmo com o motor parado, existe uma tensão perigosa nos terminais do circuito de 
potência U1, V1, W1 e U2, V2, W2 e, dependendo do tamanho do chassis, UDC+/BRK+ e 
UDC-/BRK-. 

ŸExiste tensão perigosa quando a alimentação é ligada. Aguarde pelo menos 5 minutos 
depois de desligar a alimentação antes de retirar a cobertura. Para verificar, deve medir a 
tensão 0 nos terminais CC, que, dependendo do tamanho do chassis, são UDC+/BRK+ e 
UDC-/BRK-. 

ŸMesmo quando os terminais de entrada do AKO-212xx não recebem alimentação, pode 
existir uma tensão perigosa (procedente de fontes externas) nos terminais das saídas a relé 
RO1…RO3 e, se estiver incluída a carta de extensão de relé na instalação, RO4...RO6. 

ŸQuando os terminais de controlo de dois ou mais conversores são ligados em paralelo, a 
tensão auxiliar para estas ligações de controlo deve ser de uma única fonte, que pode ser 
uma das unidades ou uma alimentação externa. 

Desligue o filtro EMC quando instalar o conversor de freŸ quência num sistema IT (um 
sistema de potência sem terra, um sistema de potência de alta resistência [acima de 30 
ohms] ou um sistema de potência equipado com disjuntores de corrente diferencial 
residual), ou o sistema será ligado ao potencial terra através dos condensadores do filtro 
EMC. Isto pode ser perigoso ou danificar o accionamento. 

Desligue o filtro EMC quando instalar o conversor de frequência num sistema TN com 
ligação à terra num vértice, ou o conversor de frequência será danificado. 

Nota: Quando o filtro EMC é desligado, o conversor de frequência perde a compatibilidade 
EMC. Sobre a desconexão do filtro EMC, veja Desligar o filtro EMC interno na página 21. 

AVISO! 

ŸO 

Ÿ

ecução externo estiver activo. 

ŸO dissipador de calor pode atingir uma temperatura elevada. Veja o capítulo Dados 
técnicos. 

ŸNão controle o motor com um contactor CA ou com um dispositivo de corte (meios de 
corte); use as teclas de arranque (MANUAL  , AUTO) e paragem (OFF ) da consola de 
programação (teclado do operador) ou os comandos externos (E/S ou fieldbus). O número 
máximo de ciclos de carga permitidos nos condensadores CC (ex.: energização do 
accionamento) é de cinco em dez minutos. 

Nota: Para mais informação técnica, contacte o seu repr cal.

AKO-212xx não pode ser reparado no terreno. Nunca tente reparar uma unidade 
avariada; contacte a fábrica ou o seu Centro de Manutenção Autorizado local para a sua 
substituição. 

O AKO-212xx arranca automaticamente depois de uma interrupção da tensão de entrada 
se o comando de ex

esentante AKO lo

HA STO
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Levantar o conversor

A figura abaixo apresenta como se deve levantar o conversor.

Nota: Levante o conversor apenas 
pelo chassis metálico.

Preparação da instalação

Conteúdo do capítulo

Este capítulo contém instruções sobre a preparação para a instalação do conversor de frequência. 
Contém a identificação do conversor de frequência, indicações sobre cablagem e EMC e uma lista das 
ferramentas necessárias para a instalação. 

Nota: A instalação deve ser sempre projectada e efectuada de acordo com as leis e regulamentos 
locais. A AKO não assume qualquer responsabilidade em instalações que não cumpram a lei local 
e/ou outros regulamentos. Ainda, se as instruções fornecidas pela AKO não forem cumpridas, 
podem ocorrer problemas ao accionamento que não são abrangidos pela garantia. 

Identificação do conversor

Etiquetas do conversor

A localização das etiquetas é apresentada na figura abaixo.

Nota: A localização das etiquetas pode variar entre os 
diferentes tamanhos de chassis.

5



2120H026 Ed.01

Versões e referências

Identificação do motor

É apresentada abaixo uma placa de classificação do motor para um motor IEC.

Recolha a informação seguinte:

Tensão - Corrente nominal de motor - Frequência nominal - Velocidade nominal - Potência nominal.

REFERÊNCIA I  (A)2N P  (kW)N ALIMENTAÇÃO CHASSIS FILTRO RFI COM. MODBUS

AKO-21202 2.4 0.75

380-480 Vac

R1

SIM SIM

AKO-21203 3.3 1.1 R1

AKO-21204 4.1 1.5 R1

AKO-21205 5.4 2.2 R1

AKO-21206 6.9 3.0 R1

AKO-21208 8.8 4.0 R1

AKO-21212 11.9 5.5 R1

AKO-21215 15.4 7.5 R2

AKO-21223 23 11 R2

AKO-21231 31 15 R3

AKO-21238 38 18.5 R3

AKO-21245 45 22 R3

AKO-21259 59 30 R4

AKO-21272 72 37 R4

6313/C3

F

M3JP 250SMA 4 EExd IIB T4 B3

IEC 60034-1

5814795550Y690

Prod.code 

6315/C3

LCIE 00 ATEX 6030

415

380

660

400

D

D

50

50

D

Y

50

50

1480

1475

1475

1479

99

104

101

60

IEC 250S/M 65

S1

3    Motor

V Hz r/minkW

No. 

Ins.cl.

A

0.83

450 kg

0.82

0.85

0.83

0.85

55

Dutycos

IPLJ-20964-1 / 2001

440 D 60 1775 103 0.85

55

55

55

63

55
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A figura abaixo apresenta um motor com ligações em estrela e triângulo. Para a linha assinalada no 
exemplo da chapa de características do motor na página 6, a ligação é triângulo. 

Nota: Verifique qual a ligação correcta para o tipo do seu motor.

Compatibilidade entre motor e conversor

Verifique se o conversor de frequência é compatível com o motor:

ŸO motor deve ser trifásico e de indução.

ŸVerifique se a corrente nominal do motor é igual ou inferior à corrente nominal suportada pelo 
conversor (ver coluna I2N da tabela da página 6).

ŸA alimentação do motor deve ser de 380 a 480 V e a sua frequência nominal entre 10 e 500 Hz.

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
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Ambiente e armário adequados

Confirme se o local cumpre com os requisitos ambientais. Para prevenir danos posteriores à 
instalação, armazene e transporte o conversor de frequência de acordo com os requisitos ambientais 
especificados para armazenamento e transporte. 

O local deve estar livre de poeiras, gases ou líquidos corrosivos e contaminantes condutivos tais como 
pingos de água, condensação, poeira de carvão e partículas metálicas. 

Para tipo de armários abertos, i.e. conversores sem caixa conduta e/ou tampa, o conversor deve ser 
montado no interior de um armário de acordo com o Código Elétrico Nacional e os códigos elétricos 
locais.

Local de montagem adequado

Confirme se o local de montagem cumpre com os seguintes requisitos:

Também é possível a montagem na estrutura de uma máquina. Não são necessárias placas adicionais 
para refrigeração uma vez que o conversor de frequência está equipado com uma placa posterior 
integral de dissipação. 

Consulte a secção Dimensões de montagem na página 44 sobre as dimensões de montagem para 
todos os tamanhos de chassis. 

A figura abaixo apresenta o espaço livre necessário para a instalação da unidade. 

ŸO conversor de frequência deve ser montado verticalmente numa superfície suave, não-
inflamável e sólida, em ambiente adequado, como definido na secção Ambiente e armário.

 

200 mm [8 in]

200 mm [8 in]

0 mm [0 in]0 mm [0 in]
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Certifique-se de que o ar quente não re-circula para o interior do conversor de frequência. A figura 
abaixo apresenta o espaço mínimo para o ar de refrigeração.

200 mm

200 mm
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Evite que o ar quente do conversor de frequência entre pela entrada de ar de refrigeração de outro 
conversor de frequência com um obstáculo mecânico adequado entre os conversores. A figura abaixo 
apresenta o espaço mínimo para o ar de refrigeração.

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm
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Cablagem e considerações EMC

Determine os requisitos de conformidade electro-magnéticos (EMC) através dos códigos locais. Em 
geral:

ŸSiga os códigos locais em relação ao dimensionamento de cabos.

ŸMantenha estas três classes de cabo separadas: cabos de entrada de potência, cabos do motor e 
de controlo/cabos de comunicações.

ŸVerifique os limites operacionais em relação ao comprimento máximo do cabo do motor na 
secção Ligação do motor na página 43.

ŸSe a instalação tiver de respeitar os requisitos da Directiva EMC Europeia (consulte a secção 
Cumprimento da IEC/ EN 61800-3 (2004) na página 45), verifique também os limites EMC em 
relação ao comprimento máximo permitido do cabo do motor na secção Ligação do motor na 
página 43. 

Nota: Más ligações são a fonte da maioria dos problemas EMC. Siga por favor as instruções para 
evitar estes problemas.

A figura seguinte apresenta um exemplo das ligações correctas.

Nota: Se um isolador de entrada ou um contactor é usado, providencie ou 2102 FUNÇÃO 
PARAGEM [o valor deve ser 1 (INÉRCIA)] ou 1608 ARRANQ ACTIV 1 de um contacto auxiliar do 
isolador para o AKO-212xx.

Nota: A ligação é abordada mais detalhadamente no capítulo Instalar o conversor de frequência. 

90° min. 500 mm [20 in]
min. 200 mm [8 in]

Cabo de controlo

Cabo de controlo

Cabo de entrada de
alimentação Cabo do motor

min. 300 mm
[12 in]
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Instruções sobre a cablagem

Mantenha os condutores individuais não blindados entre as braçadeiras de cabo e os terminais de 
parafuso o mais curto possível. Passe os cabos de controlo longe dos cabos de potência. 

Cabos de entrada de potência (rede) 

Veja as secções Cabo de alimentação (rede), fusíveis e disjuntores na  página 40 e Cabo de entrada 
de potência (rede) na página 41. 

Cabos do motor 

Consulte a secção Ligação do motor na página 43 sobre os comprimentos máximos dos cabos de 
motor que satisfazem os requisitos de IEC/EN 61800-3 para a categoria C2 ou C3, tal com for 
aplicável. A figura abaixo apresenta os requisitos mínimos para a blindagem do cabo do motor. 

Aço galvanizado ou cobre estanhado com blindagem entrançada.

Camada de cobre com camada concêntrica de fio de cobre.

Camada concêntrica de fio de cobre.

12
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A figura abaixo apresenta os tipos de cabo de motor não recomendados.

Figuras por cortesia da Draka NK Cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables.

A figura abaixo apresenta um esquema do condutor recomendado.

Cabo simétrico e blindado: condutores de três 
fases e um concêntrico ou, em alternativa, 
condutor PE simetricamente construído, e uma 
blindagem 

Sistema de quatro condutores: condutores 
trifásicos e um condutor de protecção, sem 
blindagem.

É necessário um condutor PE separado se a 
condutividade da blindagem do cabo for <50% 
da condutividade dos condutores de fase. 

Permitido para cabos de motor com secção 
2transversal de condutor de fase até 10 mm . 

Recomendado (CE & C-Tick)

Não permitido para cabos de motor
(CE & C-Tick)

Permitido (CE & C-Tick)

Blindagem

Blindagem
PE

PE

PE

PE

Condutor
PE e
blindagem

Blindagem

PE

13
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Blindagens do cabo de motor eficazes

A regra geral para a eficácia da blindagem do cabo de motor é: quanto melhor e mais apertada for a 
blindagem do cabo, mais baixo é o nível de emissão de radiações. A figura abaixo apresenta um 
exemplo de uma construção eficaz (por exemplo, Cabos Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lapp Kabel ou 
MCCMK, Draka NK). 

Se usar um cabo sem condutor PE separado, fixe a blindagem do cabo à placa de bucins na 
extremidade do conversor de frequência, torça os cabos da blindagem dos cabos num único fio (rabo 
de porco) de comprimento não superior a cinco vezes a sua largura e ligue-o ao terminal marcado  
(no canto inferior direito do conversor de frequência). 

A figura abaixo apresenta os princípios de ligação à terra dos cabos.

No lado do motor, a blindagem do cabo do motor deve ser ligada à terra a 360 graus com um bucim 
de cabos EMC, ou os cabos da blindagem devem ser torcidos numa única espiral (rabo de porco), de 
comprimento não superior a cinco vezes a sua largura e ligada ao terminal PE do motor. O mesmo 
princípio é aplicado em instalações em armário. 

PE

Revestimento
isolante

Blindagem metálica entrançada

Isolamento interior

L1

L2L3

Os cabos não blindados devem
ser o mais curtos possível

CABO DE ALIMENTAÇÃO

Rabo de porco
curto

Blindagem de
cabo coberta com

fita condutora
Placa de bucim não

pintada

Bucim de cabo
EMC

Grampo de fixação

Cabo
Continuidade da 
gaiola de Faraday

Blindagem condutora e
selo de compressão

CABO DO MOTOR
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Cabos de controlo

Recomendações gerais

Use cabos blindados, temperatura a 60 °C (140 °F) ou superior. 

A figura abaixo apresenta exemplos de cabos recomendados. F

iguras por cortesia da Draka NK Cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables. 

Encaminhe os cabos de controlo para minimizar a radiação para o cabo: 

ŸOs cabos de controlo devem ser blindados e do tipo de par entrançado 

ŸA blindagem deve ser torcida numa só espiral (rabo de porco), de comprimento inferior a cinco 
vezes a sua largura e ligada ao terminal X1 (para cabos de E/S digitais e analógicas). 

ŸPasse o mais distante possível dos cabos de entrada de potência e dos cabos do motor [pelo 
menos 20 cm (8 in)]. 

ŸNo local onde os cabos de controlo cruzam com os cabos de potência, assegure-se de que 
fazem um ângulo o mais próximo possível dos 90° para minimizar as interferências. 

ŸDeixe pelo menos 20 cm (8 in) dos lados do conversor de frequência. 

ŸOs sinais controlados por relé em pares entrançados (sobretudo se a tensão for > 30 V). Os 
sinais controlados por relé com tensão inferior a 30 V podem ser passados nos mesmos cabos 
que os sinais da entrada digital. 

Jamak da Draka NK Cables

Nomak da Draka NK Cables
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A figura abaixo apresenta um exemplo de um encaminhamento de cabos de controlo.

Nota: Não misture sinais controlados por relé usando mais do que 30 V e outros sinais de controlo 
no mesmo cabo.

Nota: Nunca misture sinais de 24 V CC e de 115/230 V CA no mesmo cabo.

Cabos analógicos

Recomendações para passagem de sinais analógicos: 

Cabos digitais 

Recomendações para passagem de sinais digitais: 

Cabo da consola de programação (teclado do operador) 

Se o painel de controlo estiver ligado ao conversor de frequência através de um cabo, use apenas 
cabo Ethernet de par entrançado. Por exemplo Cabo Standard CAT5 UTP Ethernet Patch, fio 568-B. O 
comprimento máximo é 3 metros. 

ŸUse cabo de blindagem dupla e de par entrançado 

ŸUse um par com blindagem individual para cada sinal. 

ŸLigue à terra apenas numa extremidade. 

ŸO cabo de blindagem dupla é a melhor alternativa, embora também possa ser usado um cabo 
entrançado de blindagem única. 

90° min. 500 mm [20 in]
min. 200 mm [8 in]

Cabo de controlo

Cabo de controlo

Cabo de entrada de
alimentação Cabo do motor

min. 300 mm
[12 in]
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Instalar o conversor de frequência

Conteúdo do capítulo

Este capítulo descreve os procedimentos da instalação mecânica e eléctrica do conversor de 
frequência.

AVISO! Antes de instalar o AKO-212xx, certifique-se de que a alimentação está ligada.

Nota: O AKO-212xx deve ser montado apenas num local que preencha todos os requisitos 
definidos no capítulo Preparação da instalação (pág. 5) e depois da lista de verificação ter sido 
completada. 

Preparar o local de montagem

ŸUse o esquema de montagem para marcar a posição de furos 
de montagem. 

ŸFaça os furos. 

ŸIntroduza os parafusos até meio nos furos.  

Nota: Os chassis R3 e R4 têm quatro furos ao longo da parte superior. Use apenas dois. Se 
possível, use os dois furos exteriores (para deixar espaço para a extracção do ventilador para 
manutenção). 

1
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Remoção da tampa frontal

Retirar a consola de programação, se montada. Desapertar o parafuso de fixação no topo.

Pressionar os grampos laterais. Puxar para levantar a tampa.

18
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Montagem do conversor de frequência 

1. Coloque o AKO-212xx sobre os parafusos ou pernos de montagem 1 e aparafuse bem nos 
quatro cantos. 

2. São fornecidos autocolantes de aviso em diferentes idiomas com este manual. Cole um 
autocolante de aviso no idioma apropriado na protecção plástica interior. 

1

2

19
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Resumo da instalação da cablagem

A figura abaixo apresenta um esquema da disposição dos terminais.

J1

O
N

O
N

Ligador da consola

LED Potência (Verde)

LED Falha (Verm)

Módulo opcional 1
(Ext mód de saída a relé)

Módulo opcional 2
(Fieldbus encastrável)

Saída de potência para
o motor (U2, V2, W2)

EM3

GND

X1 – Comunicações
RS485 (Modbus,

FLN, N2, BACnet)

A figura apresenta o tamanho de chassis R3.
Outros tamanhos de chassis com esquemas similares.

X1 – Entradas e saídas analógicas
(e ref. tensão saída 10 V)

X1 – Entradas digitais
(e saída de tensão aux. 24 V)

X1 – Saídas a relé

EM1

Entrada de potência trifásica: U1, V1, W1
monofásico: U1 (vivo), W1

PE

J2

ON

J5

ON

J2

ON

J5

ON

J1 – comutador DIP para ent anal (podem ser usados dois tipos de comutador)

EA1: (em posição de tensão) 0(2)...10 V

EA2: (em posição de corrente) 0(4)...20 mA

J2/J5 – Comutadores
DIP p/terminação RS485

posição
desligado

O
N

1
2

J1

Opção FashDrop

posição
ligado

AVISO! Para evitar o perigo, ou danificar o conversor de frequência, em sistemas IT, 
sistemas TN com ligação à terra num vértice e disjuntores de corrente diferencial residual, 
veja a secção Desligar o filtro EMC interno na página 21.

20



2120H026 Ed.01

Desligar o filtro EMC interno

Em alguns tipos de sistemas, deve desligar o filtro EMC interno, ou o sistema será ligado ao potencial 
de terra através dos condensadores do filtro EMC, o que pode ser perigoso ou danificar o conversor de 
frequência. 

Nota: Quando o filtro EMC interno é desligado, o conversor de frequência perde a compatibilidade 
EMC. 

A tabela seguinte apresenta as regras de instalação para os parafusos do filtro EMC que ligam e 
desligam o filtro, dependendo do tipo de sistema e do tamanho do chassis. 

Os locais dos parafusos EM1 e EM3 são apresentados no diagrama na página 20. 

x= Instalar o parafuso. (O filtro EMC será ligado.)

•= Substituir o parafuso pelo parafuso fornecido em poliamida. (O filtro EMC será desligado.)

-= Remover o parafuso. (O filtro EMC será desligado.)

*No caso de 30 mA RDC, é recomendado remover os parafusos. Com 300 mA RDC, consulte o representante local 
da AKO Service.

ATENÇÃO: No caso de instalar o conversor de frequência nos EUA, retire ambos os 
parafusos (EM1 e EM3).

Chassis Parafuso

Sistemas TN
ligados à terra
simetricamente
(Sistemas TNS)

Sistemas TN
ligados à
terra num

vértice

Sistemas IT
(não ligados à 

terra ou ligados à 
terra em alta
resistência 

[>30 ohms])

Disjuntores
de corrente
diferencial

residual
(RDC)*

R1…R3
EM1 x x • •

EM3 x • • •

R4
EM1 x x - -

EM3 x - - -
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Verificação do isolamento da instalação

Conversor de frequência

Não efectue testes de tolerância de tensão ou de resistência do isolamento (por ex. alta tensão ou 
megaohmimetro) a qualquer peça do accionamento, pois os testes podem danificar o accionamento. 
Todos os accionamentos foram testados na fábrica quanto ao isolamento entre o circuito principal e o 
chassis. Para além disso, existem circuitos de limitação de tensão no interior do accionamento que 
podem cortar imediatamente a tensão de teste. 

Cabo de alimentação

Verifique o isolamento do cabo de alimentação (entrada) de acordo com os regulamentos locais antes 
de o ligar ao accionamento. 

Motor e cabo do motor

Verifique o isolamento do motor e o cabo do motor como se segue: 

1. Verifique se o cabo do motor está ligado ao motor e desligado dos terminais de saída U2, V2 e 
W2 do accionamento. 

2. Medir a resistência de isolamento entre cada condutor de fase e o condutor de Protecção de 
Terra usando a tensão de medida de 500V CC. Consulte as instruções do fabricante do motor 
para saber se o valor obtido está dentro dos valores aceitáveis. 

Nota: A presença de humidade no interior da caixa do motor reduz a resistência do isolamento. Se 
suspeitar da presença de humidade, seque o motor e repita a medição. 

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE
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Cablagem de potência

1. Abra os furos apropriados na caixa de ligações.

2. Instalar as braçadeiras para os cabos de entrada de potência e de motor.

3. Instalar a caixa de ligações e apertar as braçadeiras de cabos.

Nota: A caixa de ligação pode ser deixada no exterior em instalações em armário se o armário 
estiver ligado à terra. Efectue uma ligação a 360º das blindagens dos cabos nas entradas de cabo 
do armário.

1

2
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4. No cabo da entrada de potência, descarnar o revestimento até ser possível separar os fios 
individualmente. 

5. No cabo do motor, descarne o revestimento para deixar a descoberto a blindagem do fio de 
cobre para que esta possa ser torcida numa espiral (rabo de porco). Manter a espiral (rabo de 
porco) com um tamanho não superior a cinco vezes a sua largura para minimizar o ruído de 
radiação. Para o cabo do motor é recomendada uma ligação à terra a 360° debaixo da 
braçadeira para minimizar a radiação por ruído. Neste caso, remover o revestimento na 
braçadeira de cabos. 

6. Passar ambos os cabos pelas braçadeiras.

7. Descarne e ligue os cabos de entrada de potência e de motor e do cabo de ligação à terra da 
entrada de potência aos terminais do conversor de frequência. 

8. Ligar a espiral criada com a blindagem do cabo do motor à terra.

Nota: Verificar os comprimentos dos cabos de acordo com a secção Cablagem e considerações 
EMC na página 11.

MAINS BRK MOTOR

7

7

4
5

8Binários de 
aperto

U1, V1, W1, 
U2, V2, W2

N m lb ft

R1 1.4 1

R2 1.4 1

R3 2.5 1.8

R4 5.6 4

3
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Cablagem de controlo

1. Instalar a braçadeira para o cabo de controlo. (Os cabos de entrada de potência e de motor não 
são apresentados na figura).

2. Descarne o revestimento do cabo de controlo.

3. Passe o(s) cabo(s) de controlo através da(s) braçadeira(s) e aperte a(s) mesma(s).

4. Ligue a blindagem de terra para os cabos de E/S digitais e analógicas a X1:1.

5. Descarne e ligue os cabos de controlo individuais aos terminais do conversor. Veja o capítulo 
”Ligações” na página 26.

6. Instale a tampa da caixa de ligação (um parafuso).

AVISO! Todos os circuitos ELV (Extra Low Voltage) ligados ao conversor de frequência 
devem ser usados dentro de uma zona de ligação com o mesmo potencial, i.e. dentro de 
uma zona onde todas as peças condutoras estão ligadas electricamente para prevenir o 
aparecimento de tensões perigosas entre elas. Isto é conseguido com uma correcta ligação à 
terraem fábrica. Sobre as ligações, consulte a página 26.

1

3

4

5

Binário de aperto:

0,4 N·m (0,3 lb ft)
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1 SCR

2 AI1

3 AGND

4 10V

5 AI2

6 AGND

7 AO1

8 AO2

9 AGND

10 24V

11 GND

12 DCOM

13 DI1

14 DI2

15 DI3

16 DI4

17 DI5

18 DI6

19 RO1C

20 RO1A

21 RO1B

22 RO2C

23 RO2A

24 RO2B

25 RO3C

26 RO3A

27 RO3B

Sinal de referência

(0...10 V)

Sinal de referência

(4-20 mA)

Arrancar / Parar

Permissão de funcionamento

AUT / MAN*

Permissão para 
MANUAL (Relé 
ativo em 
AUTOMÁTICO)

Falha no 
conversor 
(Relé ativo 
sem falha)

AUX

34 33

MAN FAULT
0 Vdc

24 Vdc

RO1

AUT

AUX

MAN

RO3

MANAUT

19

21

2113

21

25

Automático Manual Indicador
manual

Indicador 
de falha do 
conversor

C
o

n
ve

rs
o

r

20

22

2214

22

26 27

21 22 21

Ligações

*

*

AUX

ON: Automático
OFF: Manual

14

22

34

13

21

33

Seletor 
Aberto: Manual

Fechado: Automático

AUX

22

Manobra MANUAL/AUTOMÁTICO*

*Controlo MANUAL/AUTOMÁTICO opcional
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Verificar a instalação

Verificar

O conversor de frequência foi montado de forma segura.

O espaço em volta do conversor cumpre com as especificações de refrigeração (Local de

montagem adequado na página 8).

O motor e o equipamento accionado estão preparados para o arranque.

Para sistemas IT, sistemas TN ligados à terra num vértice disjuntores de corrente diferencial residual: o 
filtro EMC interno é desligado (Resumo da instalação da cablagem na página 20). 

O conversor de frequência está correctamente ligado à terra.

A tensão de entrada de potência (rede) coincide com a tensão nominal de entrada do conversor de 
frequência.  

As ligações da entrada de potência (rede) em U1, V1, e W1 estão ligadas e apertadas como especificado.  

Os fusíveis de entrada de potência (rede) e de controlo da alimentação estão instalados. (Cabo de 
alimentação (rede), fusíveis e disjuntores na página 40).

As ligações do motor em U2, V2, e W2 estão ligadas e apertadas como especificado.

O cabo do motor foi passado afastado dos outros cabos.

No cabo do motor NÃO existem condensadores de compensação do factor de potência.

As ligações de controlo estão ligadas e apertadas como especificado.

NÃO foram esquecidas ferramentas ou outros objectos (tais como aparas das furações) no interior do 
conversor de frequência.

NÃO está ligada nenhuma fonte de alimentação alternativa para o motor (como uma ligação bypass) – 
não é aplicada tensão à saída do conversor de frequência.
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Reinstalar a tampa

Alinhar a tampa e encaixar. Apertar o parafuso de fixação.

Reinstalar a consola de programação.
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Ligar a alimentação

AVISO! Reinstale sempre as tampas frontais antes de ligar a alimentação.

AVISO! O AKO-212xx arranca automaticamente se o comando de arranque externo estiver 
ligado em E/S.

1. Ligar a alimentação.

2. O LED verde acende.

Nota: Antes de aumentar a velocidade do motor, verifique se o motor está a funcionar no sentido 
correcto.

Nota: Se quiser gerar uma falta verifique a E/S, seleccione o modo MANUAL e retire a consola de 
operação.

A figura abaixo apresenta a mudança do sentido de rotação do motor, vista a partir do lado do veio 
do motor.

Nota: O sentido de rotação pode ser alterado a partir do conversor de frequência, mas recomenda-
se a alteração dos cabos do motor para associar o sentido directo no conversor de frequência com a 
rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio.

Nota: Agora o conversor de frequência está completamente operacional para operação manual. Se 
pretende usar ligações E/S, consulte o capítulo “Ligações” na página 26.

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

M M

Caixa terminal do motor
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Arranque e painel de controlo

Conteúdo do capítulo

Este capítulo contém uma breve descrição do assistente do painel de controlo (teclado do operador), 
assistente de arranque e selecção de aplicações. 

Características da consola 

Modos

O painel de controlo (teclado do operador) tem vários modos diferentes de configuração, de operação 
e de diagnóstico do conversor de frequência. Os modos são:

Características do painel de controlo AKO-212xx :

ŸSelecção de idioma para o ecrã

ŸLigação do conversor de frequência que pode ser efectuada ou anulada a qualquer momento

ŸAssistente de arranque para facilitar o comissionamento do conversor de frequência

ŸModo de Saída (Visualização standard): Apresenta informação sobre o estado do 
conversor de frequência e opera o conversor de frequência.

ŸModo Parâmetros: Edita os valores dos parâmetros individualmente.

ŸModo assistentes: Orienta o arranque e a configuração.

ŸModo Parâmetros alterados: Apresenta os parâmetros alterados.

ŸModo backup de parâmetros do conversor: Carrega ou descarrega os parâmetros entre o 
conversor de frequência e o painel de controlo. 

ŸModo Hora e data: Define a hora e a data para o conversor de frequência. 

ACIMA

SOFT
TECLA 1

SOFT
TECLA 2

ABAIXO

OFF

AUTO

Verde quando normal, se 
intermitente ou vermelho, 
consulte Ecrãs de diag-
nóstico pag 46. 

LED de estado

MANUAL

AYUDA
(sempre disponível)
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7 A 
0 Hz

3.
15.

15.0HzAUTO

MENU00:00

   V 44%              

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

ŸModo configuração E/S: Verifica e edita os ajustes de E/S. 

ŸModo registo de falhas: Apresenta o histórico de falhas, detalhes e texto de ajuda para a 
falha. 

ŸMANUAL: Indica que o controlo do conversor de frequência é local, i.e., a partir do painel de 
controlo (teclado do operador). 

ŸAUTO: Indica que o controlo do conversor de frequência é remoto, tal como E/S básica (E/S) ou 
fieldbus. 

ŸOFF: Indica que o controlo do conversor de frequência é local e está parado. 

Ÿ : Indica o estado do conversor de frequência e da rotação do motor como se segue: 

ŸTopo direito – apresenta a referência activa. 

ŸTrês sinais de Grupo 01: DADOS OPERAÇÃO – O ecrã por 
defeito apresenta os parâmetros 0103 (FREQ SAÍDA) em hertz, 
0104 (CORRENTE) em amperes e 0120 (EA1) como uma 
percentagem.

ŸDois sinais de Grupo 01: DADOS OPERAÇÃO - Se apenas dois 
parâmetros são seleccionados para serem indicado, também são apresentados os nomes dos 
parâmetros. 

ŸUm barómetro em vez de cada valor de sinal.

apresenta:

Ÿ Cantos inferiores – Apresentam as funções actualmente 
atribuídas às duas teclas de função.

Ÿ Centro inferior – Apresentam a hora actual (se configurado 
para apresentar a hora).

Modo de Saída (Visualização standard)

Use o modo Saída (visualização standard) para ler informações sobre o estado do conversor de 
frequência e para operar o mesmo. Para aceder ao modo de Saída, prima SAIR até que o ecrã LCD 
apresente a informação de estado como descrito abaixo. 

Informação de estado 

Topo: A linha superior do ecrã LCD apresenta informação básica sobre o estado do conversor de 
frequência. 

Centro: Usando o parâmetro Grupo 34: VISOR PAINEL, o centro do ecrã LCD pode ser configurado 
para visualizar:

ŸFundo: O fundo do ecrã LCD 

ROT

ECRÃ DO PAINEL DE CONTROLO SIGNIFICADO

Seta rotativa (no sentido dos

ponteiros do relógio ou ao

contrário)

O conversor de frequência está a funcionar e no setpoint.

Sentido de rotação directo ou inverso.

Seta rotativa tracejada O conversor está a funcionar mas não está no setpoint.

Seta parada O conversor de frequência está parado.

Seta parada tracejada
Comando de arranque presente, mas o motor não está a 
funcionar, por ex. porque falta activar o arranque.
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Operar o conversor de frequência

AUTO/MANUAL: A primeira vez que o conversor de frequência é ligado, está em modo AUTO 
(controlo remoto) e é controlado a partir do bloco terminal de Controlo X1. 

Para mudar para o modo MANUAL (controlo local) e controlar o conversor de frequência usando o 
painel de controlo (teclado do operador), prima a tecla MANUAL  ou a tecla OFF . 

Arrancar/Parar: Para arrancar com o conversor de frequência, pressione a tecla MANUAL ( ) 
ou a tecla AUTO ( ). Para parar o conversor de frequência prima a tecla OFF ( ). 

Referência: Para modificar a referência (apenas possível se o ecrã no canto superior direito estiver 
assinalado ou com cor invertida) prima as teclas UP ou DOWN (a referência altera imediatamente). 

A referência pode ser modificada no modo MANUAL. Pode ser parametrizado (usando Grupo 11: SEL 
REFERÊNCIAS) para também permitir a modificação no modo AUTO.  

HAND STOPP

AUT

HANDD
 AUT STOPP 

ŸPressionar a tecla MANUAL muda o conversor de frequência para controlo local durante o 
funcionamento. 

ŸPressionar a tecla OFF muda para controlo local e pára o conversor de frequência. Para voltar ao 
modo AUTO, pressione a tecla . 
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Modo Parâmetros

Para alterar os parâmetros, siga os seguintes passos:

1 Prima MENU para aceder ao menu principal.

2
Seleccione PARÂMETROS com as teclas UP/DOWN 
e ENTER para aceder ao modo Parâmetros. 

3
Seleccione o grupo de parâmetros apropriado com 
as teclas UP/DOWN e prima SEL. 

4
Selecciona o parâmetro apropriado num grupo com 
as teclas UP/DOWN. Prima EDITAR para alterar o 
parâmetro. 

5

Prima as teclas UP/DOWN para alterar o valor do 
parâmetro. 
Prima GUARDAR para armazenar o valor 
modificado ou CANCELAR para sair do modo de 
ajuste. As modificações não guardadas são 
canceladas.

6
Prima SAIR para voltar à lista dos grupos de 
parâmetros e mais uma vez para voltar ao menu 
principal. 

          
          

9901 IDIOMA

          
          

PARAMETROS

PORTUGUES
[5]

OFF

CANCEL GUARDAR00:00

          
9901 IDIOMA

PORTUGUES
9902 MACRO
9904 MODO CTRL MOTOR
9905 TENSÃO NOM MOTOR

PARAMETROS

SAIR EDITAR00:00

OFF

          
99 DADOS INICIAIS
01 DADOS OPERAÇAO
03 SINAIS ACTUAIS FB
04 HISTÓRICO FALHAS
10 COMANDO

GRUPOS PAR 99

SAIR SEL00:00

OFF

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

PARAMETROS
ASSISTENTES
PAR ALTERADO
SAIR ENTER00:00

1OFF MENU PRINC

O valor mostrado entre parênteses retos [4] indica o valor numérico da opção de um parâmetro, o que 
é especialmente útil para indicar configurações sem ter em conta o idioma. (exemplo: Parâmetro 
9901, opção 4, configura o idioma em espanhol).

Para uma descrição detalhada do hardware, consulte o capítulo Dados técnicos.

Nota: O valor actual do parâmetro aparece por baixo do parâmetro assinalado.

Nota: Para substituir o valor apresentado de um parâmetro pelo valor por defeito, pressione as 
teclas UP/DOWN em simultâneo. 
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Nota: Os parâmetros típicos e necessários para alterar são os grupos de parâmetros seguintes: 
Grupo 99: DADOS INICIAIS, Grupo 10: COMANDO, Grupo 11: SEL REFERÊNCIAS, Grupo 13: ENT 
ANALÓGICAS, Grupo 16: CONTROLOS SISTEMA, Grupo 20: LIMITES, Grupo 22: 
ACEL/DESACELERAÇÃO, Grupo 40: PROCESSO PID CONJ1, Grupo 41: PROCESSO PID CONJ1 e 
Grupo 42: EXT / CORRIGIR PID. 

Nota: Para repor os ajustes de fábrica, seleccione a macro de aplicação HVAC por defeito. 

Modo Hora e data

O modo Hora e data é usado para definir a hora e a data do relógio interno do AKO-212xx. Para usar 
os funções temporizadas do AKO-212xx, deve primeiro definir o relógio interno. A data é usada para 
determinar dos dias da semana. É apresentada nos registos de Falha. 

Para definir o relógio, siga estes passos:

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal.

ŸPasse para HORA & DATA com as teclas UP/DOWN e prima ENTER para entrar no modo 
Hora e data.

ŸPasse para VISIBILIDADE RELÓGIO com as teclas UP/DOWN e prima SEL para alterar a 
visibilidade do relógio.

ŸPasse para MOSTRAR RELÓGIO com as teclas UP/DOWN e prima SEL para tornar o relógio 
visível.

ŸPasse para FORMATO HORA com as teclas UP/ DOWN e prima SEL. 

ŸSão visualizados os formatos da hora. Seleccione um formato com as teclas UP/DOWN e 
prima SEL para confirmar a selecção. 

ŸPasse para FORMATO DATA com as teclas UP/ DOWN e prima SEL. 

ŸSão visualizados os formatos da data. Seleccione um formato com as teclas UP/DOWN e 
prima OK para confirmar a selecção. 

ŸPasse para DEFINIR HORA com as teclas UP/ DOWN e prima SEL. 

ŸMude as horas e os minutos com as teclas UP/ DOWN e prima OK para guardar os valores. O 
valor activo é evidenciado com uma cor invertida. 

ŸPasse para DEFINIR DATA com as teclas UP/DOWN e prima SEL. 

ŸMude os dias, meses e ano com as teclas UP/DOWN e prima OK para guardar os valores. O 
valor activo é evidenciado com uma cor invertida. 

ŸPasse para POUP DIURNA com as teclas UP/DOWN e prima SEL. 

ŸPara desactivar as transições automáticas do relógio segundo as alterações de poupança 
diurnas, seleccione Off com as teclas UP/DOWN e prima OK. Para activar as transições 
automáticas do relógio, seleccione o país ou área cujas alterações de poupança diurnas são 
seguidas e prima OK. (Se premir AJUDA, pode ver as datas inicial e final do período durante o 
qual o tempo de poupança diurna é usado em cada país ou área.) 

ŸPrima SAIR duas vezes para regressar ao menu principal. 
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Modo configuração E/S

O modo de definição E/S é usado para ver e editar as definições de E/S.

Para ver e editar as definições de E/S, siga estes passos:

Modo registo de falhas

O Modo de registo de falhas é usado para visualizar as falhas. É possível: 

Para ver as falhas, siga os passos abaixo. Para obter mais informações, consulte Correcção de falhas 
na página 47.

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal. 

ŸPasse para CONFIG E/S com as teclas UP/DOWN e prima ENTER. 

ŸAceda ao ajuste de E/S que pretende visualizar com as teclas UP/DOWN e prima SEL. 

ŸSeleccione a definição que pretende visualizar com as teclas UP/DOWN e prima OK. 

ŸPode alterar o valor com as teclas UP/DOWN e guarde premindo GUARDAR. Se não pretende 
guardar a definição, prima CANCELAE. 

ŸPrima SAIR três vezes para regressar ao menu principal. 

ŸVisualizar o histórico de falhas do conversor até um máximo de dez falhas (depois de um corte 
da alimentação, apenas as três últimas falhas são guardadas na memória) 

ŸVer os detalhes das três últimas falhas (depois de um corte da alimentação, apenas os detalhes 
da falha mais recente são guardados na memória) 

ŸLer o texto de ajuda para a falha 

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal. 

ŸPasse para REGISTO FALHAS com as teclas UP/ DOWN e prima ENTER para entrar no Modo 
de registo de falhas. 

ŸO ecrã apresenta o diário de falhas começando pela última falha. O número na linha é o 
código de galha (consulte a lista na página 48). Para ver os detalhes de uma falha, 
seleccione-a com as teclas UP/DOWN e prima DETALHE. 

ŸAltere o valor com as teclas UP/DOWN. Para visualizar o texto de ajuda, prima DIAG. Altere o 
valor com as teclas UP/ DOWN. Depois de ler a ajuda, prima OK para regressar ao ecrã 
anterior. Prima SAIR três vezes para regressar ao menu principal.
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Aplicação

A macro de aplicação da AKO é utilizada para controlar uma instalação de um único motor 
(Compressor) ou multimotor (Ventiladores do condensador).

A configuração de entradas e saídas estabelecida na fábrica é apresentada na página 26.

Quando é utilizada uma referência de velocidade direta (através de um dispositivo de controlo 
externo) no modo AUTO, a referência de velocidade deve ser ligada a uma entrada analógica (EA1 ou 
EA2, conforme o tipo de sinal) e os comandos de ARRANCAR/PARAR e INÍCIO a uma entrada digital 
(EA1 e EA2, respetivamente). O sinal de falha no conversor é fornecido através de uma das saídas a 
relé (RO3).

Parâmetros a configurar

Encontram-se descritos a seguir os parâmetros a configurar pelo instalador antes da colocação em 
funcionamento.

(1) Se a aplicação for multimotor (vários motores ligados à saída do conversor), tem de ser introduzida 
a soma das potências e correntes nominais.

(2) Caso não se disponha do valor cosseno fi (cos j), configure o parâmetro como «IDENTIFICADO».

(3) As frequências máximas e mínimas de operação estão limitadas à frequência na qual o motor pode 
funcionar corretamente.  

Nota: Antes de colocar em funcionamento o conversor, verifique se os parâmetros da tabela 
«Aplicação AKO» estão corretamente configurados, em particular o parâmetro 1103.

CÓDIGO PARÂMETRO DESCRIÇÃO

CONFIGURAÇÃO DO MOTOR

9905 TENSÃO NOM MOTOR Tensão nominal

9906 CORR NOM MOTOR Corrente nominal (1)

9907 FREQ NOM MOTOR Frequência nominal

9908 VELOC NOM MOTOR Velocidade nominal

9909 POT NOM MOTOR Potência nominal (1)

9915 COSPHI MOTOR* Cosseno de fi (2)

REFERÊNCIA

1104 MIN REF1 Frequência mínima (3)

1105 MAX REF1 Frequência máxima (3)

1208 VEL CONST 7
Frequência com erro de entrada de controlo (valor entre frequência 
máxima e mínima)

LIMITES

2003 CORRNTE MAX Corrente nominal multiplicada por 1.5

2007 FREQ MINIMA Frequência mínima -1 (3)

2008 FREQ MAXIMA Frequência máxima +1 (3)

ARRANCAR/PARAR

2103 TIEMPO MAGN CC
-Introduzir 0.15 se a potência do motor for £ 10 kW

-Introduzir 0.22 se a potência do motor for  > 10 kW

36



2120H026 Ed.01

Parâmetros pré-configurados AKO

Encontram-se descritos a seguir os parâmetros por defeito pré-definidos pela AKO, de acordo com a 
aplicação descrita.

CÓDIGO PARÂMETRO Nº VALOR

CONFIGURAÇÃO DO MOTOR

9901 IDIOMA 4 ESPAÑOL

9902 APPLIC MACRO 1 HVAC FÁBRICA

9904 MODO CTRL MOTOR 3 ESCALAR: FREQ

9910 ID RUN 0 DESL/IDMAGN

ENTRADAS DIGITAIS

1001 COMANDOS EXT1 1 ED1

1102 SEL EXT1/EXT2 0 EXT1

1608 ARRANQ ACTIV 1 2 ED2

1601 PERMISSÃO FUNC -3 ED3 (inv)

RELÉS DE SAÍDA

1401 SAÍDA RELÉ 1 2 FUNC

1403 SAÍDA RELÉ 3 3 FALHA (-1)

1405 ATRASO DESL SR1 5

CÓDIGO PARÁMETRO Nº VALOR

REFERÊNCIA ANALÓGICA

1101 SEL REF TECLADO 1 REF1 (Hz/rpm)

1103 SELEC REF1 2 EA2 *

1301 EA1 MINIMO 0

1302 EA1 MAXIMO 100

1304 EA2 MINIMO 20

1305 EA2 MÁXIMO 100

3021 LIMITE FALHA EA1 0

3022 LIMITE FALHA EA2 20

3001 FUNÇÃO EA<MIN 2 VEL CONST 7

OUTROS

2006 CTRL SUBTENSÃO 2 ACTIVAR

2101 START FUNCION 3 FLYSTART ESC

1611 VIS PARAMETRO 1 FLASHDROP **

* Selecionar a entrada de controlo elegida como referência externa.

** Para visualizar os parâmetros por defeito AKO.

Parâmetros iniciais

Para voltar a carregar os parâ

IMPORTANTE: Os parâmetros da tabela da página 36 devem voltar a ser revistos.

Controlo Manual/Automático

Para dispor desta opção, a manobra deve ser conectada como demonstrado na página 26. Esta 
manobra permite fazer a mudança de tipo de controlo automático (através do DUODrive) para o tipo 
de controlo manual (direto à rede), configurando o comportamento do conversor de modo que pare 
corretamente antes de fazer a mudança e não danificar a instalaç

metros iniciais da aplicação da AKO, selecione a opção «CARGA SET 
FD» do parâmetro 9902. (A regulação deve estar parada em OFF    )

ão. 

É adicionado um sinal de permissão de funcionamento (ED3 inverso) e uma saída para a mudança de 
tipo de controlo (RO1). Em caso de falha do DUODrive, a instalação passa automaticamente para 
controlo manual.

OFF
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Modo backup de parâmetros do conversor

O modo Backup de parâmetros é usado para exportar parâmetros de um conversor de frequência para 
outro ou para fazer um backup dos parâmetros do conversor de frequência. Carregar para a consola 
guarda todos os parâmetros, incluindo dois conjuntos de utilizador e 
um conjunto de override (consulte Grupo 17: OVERRIDE), para o 
painel de controlo do conversor de frequência (teclado do operador). 
O conjunto completo, o conjunto de parâmetros parcial (aplicação) e 
os conjuntos do utilizador e de override podem depois ser 
descarregados do painel de controlo para outros ou para o mesmo 
conversor de frequência. 

A memória do painel de controlo é permanente e não está dependente da bateria da consola.

Dependendo do motor e da aplicação, as opções seguintes estão disponíveis no modo Backup de 
parâmetros do conversor de frequência: 

Nota: Use a função Descarregar conjunto completo apenas para restaurar um conversor de 
frequência a partir de um backup se algo de errado tiver acontecido ou para transferir parâmetros 
para sistemas que são idênticos ao sistema original. 

ŸCARREGAR PARA PAINEL: Copia todos os parâmetros do conversor de frequência para o 
painel de controlo. Isto inclui todos os conjuntos de parâmetros definidos pelo utilizador, 
conjuntos de parâmetros de override e parâmetros internos (não ajustáveis pelo utilizador) tais 
como os criados pelo ID Run. 

ŸBACKUP INFO: Apresenta a informação seguinte sobre o conversor de frequência cujos 
parâmetros foram carregados para o painel de controlo : tipo, gama do conversor de frequência 
e versão FW (firmware). 

ŸDESCARREGAR PARA ACC: Restaura o conjunto completo de parâmetros do painel de 
controlo para o conversor de frequência. Restaura todos os parâmetros, incluindo os parâmetros 
internos do motor não ajustáveis pelo utilizador, para o conversor de frequência. Não inclui os 
conjuntos de parâmetros do utilizador ou o conjunto de parâmetros override. 

ŸDESCARREGAR APLICAÇÃO: Copia um conjunto parcial de parâmetros (parte de um 
conjunto completo) do painel de controlo para o conversor de frequência. Estes conjuntos 
parciais não incluem conjuntos de utilizador, conjunto de override, parâmetros internos de motor, 
parâmetros 9905…9909, 1605, 1607, 5201 nem quaisquer parâmetros Grupo 51: MODO 
COMUNIC EXT e Grupo 53: PROTOCOLO EFB. Isto é recomendado quando usa a mesma 
aplicação para conversores de frequência de diferentes dimensões. 

HORA & DATA
BACKUP PAR
CONFIG E/S
SAIR ENTER00:00

1OFF MENU PRINC

Carregar
para a
consola

Carregar
para a
consola

Consola

Consola

Desc.
aplicação

Desc conj.
completo

Descarregar o conjunto completo de 
parâmetros de um conversor de 
frequência para outros semelhantes 
usando a mesma.

Descarregar a mesma aplicação para 
conversores de frequência de dimensão 
diferente usando a mesma aplicação.
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Para carregar parâmetros no painel de controlo, siga os estes passos:

Para descarregar o conjunto completo de parâmetros para um conversor de frequência, siga estes 
passos:

Para descarregar a aplicação (conjunto parcial de parâmetros) para um conversor de frequência, siga 
estes passos:

Nota: Se a carga ou a descarga de parâmetros for anulada, o conjunto parcial de parâmetros não é 
implementado.

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal. 

ŸSeleccione PAR BACKUP com as teclas UP/DOWN e prima ENTER. 

ŸMova para CARREGAR PARA PAINEL e prima SEL. De notar que o conversor de frequência 
tem de estar em modo OFF para carregar os parâmetros. 

ŸÉ visualizado o texto “Copiar parâmetros” e um diagrama de progresso. Prima ABORT se 
pretende parar o processo. 

ŸÉ visualizado o texto “Carregar parâmetro bem sucedido". Prima OK para regressar ao menu 
BACKUP PAR. Prima EXIT duas vezes para voltar ao menu principal. Pode agora desligar o 
painel de controlo. 

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal. 

ŸSeleccione BACKUP PAR com as teclas UP/DOWN.

ŸMova para DESCARREGAR CONJUNTO COMPLETO e prima SEL. De notar que o conversor 
de frequência tem de estar em modo OFF para descarregar os parâmetros.  

ŸÉ visualizado o texto “Descarregar parâmetros (conjunto completo)”. Prima ABORT se 
pretende parar o processo. 

ŸDepois de descarregar, é visualizada a mensagem “Descarga de parâmetros concluído com 
sucesso”. Prima OK para regressar ao menu BACKUP PAR. Prima EXIT duas vezes para 
voltar ao menu principal. 

ŸPrima MENU para aceder ao menu principal. 

ŸSeleccione BACKUP PAR com as teclas UP/DOWN. 

ŸMova para DESCARREGAR APLICAÇÃO e prima SEL. De notar que o conversor de 
frequência tem de estar em modo OFF para descarregar aplicações. 

ŸÉ visualizado o texto “Descarregar parâmetros (aplicação)”. Prima ABORT se pretende parar o 
processo. 

ŸTexto “Descarga de parâmetros concluída com sucesso.” Prima OK para regressar ao menu 
BACKUP PAR. Prima EXIT duas vezes para voltar ao menu principal. 
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Dados técnicos

Cabo de alimentação (rede), fusíveis e disjuntores 

É recomendado um cabo de quatro condutores (três fases e terra/terra de protecção) para a cablagem 
de entrada de potência. Não é necessária blindagem. Dimensione os cabos e os fusíveis de acordo com 
a corrente de entrada. Verifique sempre os códigos locais quando dimensionar os cabos e os fusíveis. 

Os ligadores dos cabos de entrada de potência estão localizados no fundo do conversor de 
frequência. O cabo de entrada de potência deve ser conduzido de forma a que a distância em ambos 
os lados do conversor de frequência seja de pelo menos 20 cm (8 in) para evitar radiação excessiva no 
cabo de entrada de potência. No caso de cabo blindado, torça os cabos da blindagem numa espiral 
única (rabo de porco) cujo comprimento seja cinco vezes a sua largura e ligue ao terminal PE do 
conversor. (Ou ao te

O standard pode ser cumprido com um transformador de curto-
circuito relação de 120 ou superior. Estão disponíveis sob pedido os níveis de harmónicas de corrente 
para as diversas condições de carga nominal. 

Fusíveis 

Os circuitos de protecção devem ser fornecidos pelo utilizador final, dimensionados de acordo com os 
códigos eléctricos nacionais (NEC) e com os códigos locais. Os fusíveis para protecção do cabo de 
alimentação contra curto-circuito recomendados são apresentados nas tabelas seguintes. 

1 Exemplo

Nota: O uso de fusíveis ultra rápidos é recomendado.

rminal PE do filtro de entrada, se presente.) 

Harmónicas de corrente de linha 

O conversor standard AKO-212xx sem qualquer opção adicional cumpre os limites IEC/EN 61000-3-
12 para harmónicas de corrente. 

REFERÊNCIA
CORRENTE
ENTRADA

(A)

FUSÍVEIS DE REDE

IE 60269 gG (A) UL ClasSe T (A) 1Tipo Bussmann

AKO-21202 2.4

10
10 JJS-10

AKO-21203 3.3

AKO-21204 4.1

AKO-21205 5.4

AKO-21206 6.9

AKO-21208 8.8
15 JJS-15

AKO-21212 11.9
16

AKO-21215 15.4 20 JJS-20

AKO-21223 23 25 30 JJS-30

AKO-21231 31 35 40 JJS-40

AKO-21238 38
50

50 JJS-50

AKO-21245 45 60 JJS-60

AKO-21259 59 63 80 JJS-80

AKO-21272 72 80 90 JJS-90
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Cabo de entrada de potência (rede)

A tabela abaixo apresenta os tipos de cabo de cobre e de alumínio para as diferentes correntes de 
carga. Estas recomendações aplicam-se apenas às condições listadas no topo da tabela. 

Dimensione os cabos de acordo com os regulamentos de segurança locais e a tensão de entrada e a 
corrente de carga apropriada para o conversor. Em qualquer caso, o cabo deve ser menor que o limite 
máximo definido pelo tamanho do terminal (consulte a secção Potência de entrada e terminais de 
ligação do motor na página 42) 

Nota: O dimensionamento do cabo de rede é baseado num factor de correcção de 0.71 (um 
máximo de 4 cabos estendidos lado a lado numa conduta de cabos, temperatura ambiente de 30 
°C (86 °F), EN 60204-1 e IEC 364-5-523). Sobre outras condições, dimensione os cabos de acordo 
com os regulamentos locais de segurança, entrada de tensão adequada e corrente de carga do 
accionamento. Em cada caso, o cabo deve ser entre o limite mínimo definido nesta tabela e o limite 
máximo definido pelo tamanho do terminal (veja a secção Potência de entrada e terminais de 
ligação do motor na página 42.)

IEC NEC

Baseado em:

ŸEN 60204-1 e IEC 60364-5-2/2001

ŸIsolamento PVC

Ÿ30 °C (86 °F) temperatura ambiente

Ÿ70 °C (158 °F) temperatura de superfície

ŸCabos com blindagem de cobre concêntrica

ŸNão mais de nove cabos estendidos na esteira, lado a 
lado.

Baseado em:

ŸTabela NEC 310-16 para cabos de cobre

Ÿ90 °C (194 °F) isolamento de cabo

Ÿ40 °C (104 °F) temperatura ambiente

ŸNão mais de três condutores de corrente 
na esteira ou no cabo, ou na ligação à 
terra (enterrada directamente). 

ŸCabos de cobre com blindagem de cobre 
concêntrica 

Corrente
de carga
máx. (A)

Cabo
Cu 

2(mm )

Corrente
de carga
máx. (A)

Cabo Al 
2(mm )

Corrente de
carga máx. (A)

Tamanho
Cabo Cu

(AWG/kcmil)

14 3 x 1.5 61 3 x 25 22.8 14

20 3 x 2.5 75 3 x 35 27.3 12

27 3 x 4 91 3 x 50 36.4 10

34 3 x 6 117 3 x 70 50.1 8

47 3 x 10 143 3 x 95 68.3 6

62 3 x 16 165 3 x 120 86.5 4

79 3 x 25 191 3 x 150 100 3

98 3 x 35 218 3 x 185 118 2

119 3 x 50 257 3 x 240 137 1

153 3 x 70 165 3 x (3 x 50) 155 1/0
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Potência de entrada e terminais de ligação do motor

Os tamanhos máximos dos cabos de rede e do motor (por fase), assim como os tamanhos máximos 
dos cabos de controlo aceites nos terminais de cabo, e os binários de aperto são listados na tabela 
abaixo. 

Nota: O cabo de alumínio não pode ser usado com chassis R1…R4 dada a sua baixa capacidade.

Nota: Veja os tamanhos de cabo recomendados para as diferentes correntes de carga na secção 
Cabo de entrada de potência (rede) na página 41.

Ligação da potência de entrada (rede).

Chassis

U1, V1, W1, U2, V2, W2 Ligação à terra PE

Tamanho 
mínimo do

cabo

Tamanho
máximo do

cabo

Binário de

aperto

Tamanho
máximo do

cabo

Binário de

aperto

2mm AWG 2mm AWG N-m lbf-ft 2mm AWG N-m lbf-ft

R1 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R2 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R3 2.5 14 25 3 2.5 1.8 16 6 1.8 1.3

R4 6 10 50 1/0 5.6 4 25 3 2 1.5

Especificações de ligação da potência de entrada (rede)

Tensão (U )1

380/400/415/440/460/480 V CA trifásico +10%…15% 
para unidades de 400 V CA

Capacidade prospectiva de curtocircuito 
(IEC 629)

A capacidade máxima permitida de corrente de curto 
circuito na alimentação é de 100 kA num segundo desde 
que o cabo de alimentação da unidade esteja protegido 
com fusíveis apropriados. US: 100 000 AIC 

Frequência 48…63 Hz

Desequilíbrio Máx. ±3% da fase nominal à fase de tensão de entrada

Factor de potência fundamental (cos phi1) 0,98 (à carga nominal)

Gama de temperatura do cabo 90 °C (194 °F), gama mínima
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Ligação do motor

Comprimentos do cabo do motor

Especificação da ligação do motor

Tensão (U )2

0…U1, trifásica simétrica, Umax no ponto de
enfraquecimento de campo

Frequência 0…500 Hz

Resolução de frequência 0,01 Hz

Corrente Veja a secção Versões e referências “ ” na página .6

Ponto de enfraquecim ento de campo 10…500 Hz

Frequência de comutação

Seleccionável: 1, 2, 4, 8 ou 12 kHz. Veja a disponibilidade 
segundo a potência do conversor na tabela abaixo. 

Gama de temperatura do cabo 90 °C (194 °F), gama mínima

Potência (kW) 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 12 kHz

0.75...37 x x x x x

45...110 x x x x -

132...160 x x x - -

Comprimentos máximos do cabo (m / ft) para 400 V

Chassis

Limites EMC Limites operacionais

IEC/EN 61800-3 Segundo 
ambiente (categoria C3)

IEC/EN 61800-3 Primeiro 
ambiente (categoria C2)

Unidade básica
Com filtros 

du/dt

1 kHz 4 kHz 8 kHz 1 kHz 4 kHz 8 kHz 1/4 kHz 8/12 kHz

R1
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

100 / 
330

150 / 
490

R2
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

30 / 
98

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R3
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R4
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

300 / 
980
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Dimensões e pesos

As dimensões e a massa para cada AKO-212xx depende do tamanho do chassis. Se não tem a 
certeza quanto ao tamanho do chassis, consulte a designação de "Tipo” nas etiquetas do conversor 
de frequência.

Seguidamente, consulte a referida designação no ponto «Versões e referências» na página 6 para 
determinar o chassis. O documento anexo 2120H021 apresenta os desenhos dimensionais de 
diferentes tamanhos de chassis.

Dimensões de montagem

H1

W1
W2

b

ac

d

Dimensões para cada tamanho de chassis

R1 R2 R3 R4

mm in mm in mm in mm in

W1 98.0 3.9 98.0 3.9 160 6.3 160 6.3

W2 - - - - 98.0 3.9 98.0 3.9

H1 318 12.5 418 16.4 473 18.6 578 22.8

a 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25

b 10.0 0.4 10.0 0.4 13.0 0.5 13.0 0.5

c 5.5 0.2 5.5 0.2 8.0 0.3 8.0 0.3

d 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25
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Pesos e parafusos de montagem

O desempenho da imunidade do conversor cumpre com as exigências da IEC/EN 61800-3, categoria 
C2. Os limites de emissão da IEC/EN 61800 3 são cumpridos com os requisitos abaixo descritos.

Primeiro ambiente (conversores de frequência da categoria C2)

1. O filtro interno EMC está ligado.

2. O motor e os cabos do motor foram seleccionados como especificado neste manual

3. O accionamento foi instalado segundo as instruções fornecidas neste manual.

4. O comprimento do cabo do motor não excede o comprimento máximo especificado na secção 
Comprimentos do cabo do motor na página 43 para o chassis e a frequência de comutação em uso. 

AVISO! Em ambiente doméstico, este produto pode provocar rádio interferência, pelo que podem 
ser necessárias medidas suplementares de atenuação. 

Segundo ambiente (conversores de frequência da categoria C3) 

1. O filtro interno EMC está ligado. 

2. O motor e os cabos do motor foram seleccionados como especificado neste manual 

3. O accionamento foi instalado segundo as instruções fornecidas neste manual. 

4. O comprimento do cabo do motor não excede o comprimento máximo especificado na secção 
Comprimentos do cabo do motor na página 43 para o chassis e a frequência de comutação em uso. 

AVISO! Um conversor de categoria C3 não é destinado a ser usado em redes públicas de baixa 
tensão que fornecem instalações domésticos. É esperada rádio-interferência se o accionamento for 
usado neste tipo de redes. 

Nota: Não é permitido instalar um conversor com filtro EMC interno ligado a sistemas IT (sem 
terra). A rede de alimentação fica ligada ao potencial terra através dos condensadores do filtro EMC 
o que pode ser perigoso ou danificar a unidade. 

Nota: Não é permitido instalar um conversor com filtro EMC interno ligado a sistemas TN pois 
pode danificar o conversor.

Cumprimento da IEC/EN 61800-3 (2004)

Chassis
Peso do chassis Parafusos montage

(kg) (lb) (U. métricas) (U. imperiais)

R1 6.5 14

M5 #10
R2 9.0 20

R3 16 35

R4 24 53
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Diagnósticos e manutenção

Conteúdo do capítulo

Este capítulo contém informação sobre diagnósticos e correcção de falhas, rearme e manutenção do 
conversor de frequência.

AVISO! Não tente efectuar nenhuma medição, substituição de peças ou qualquer outro 
procedimento de manutenção que não seja descrito neste manual. Tais acções anulam a 
garantia, põem em risco o correcto funcionamento e aumentam o tempo de paragem e os 
custos.

AVISO! Todas as tarefas de instalação eléctrica e de manutenção descritas neste capítulo 
devem ser realizadas por pessoal técnico qualificado. Devem ser cumpridas as instruções de 
segurança na página 4 deste manual.

Ecrãs de diagnóstico

O conversor de frequência detecta situações de erro e comunica-as usando: 

A forma da indicação depende da gravidade do erro. Pode especificar a gravidade de muitos erros 
programando o conversor para que: 

 Vermelho - falhas 

O conversor indica que foi detectado um erro ou falha grave: 

O código de falha no ecrã da consola é temporário. Ao premir qualquer uma das seguintes teclas 
remove a mensagem de falha: MENU, ENTER, tecla UP, ou tecla DOWN. A mensagem volta a aparecer 
depois de alguns segundos sem mexer na consola de programação e se a falha ainda estiver activa. 

ŸO LED verde e vermelho no chassis do conversor 

ŸO LED de estado no painel de controlo (se o conversor de frequência for instalado com painel de 
controlo) 

ŸO ecrã do painel de controlo (se existir um painel de controlo HVAC ligado ao conversor de 
frequência) 

ŸOs bits do parâmetro Palavra de falha e da Palavra de alarme (parâmetros 0305 a 0309.) Veja 
Grupo 03: SINAIS ACTUAIS FB. 

ŸIgnore a situação de erro. 

ŸReporte a situação como um alarme. 

ŸReporte a situação como uma falha.

ŸActiva o LED vermelho no conversor de frequência (o LED está aceso ou intermitente). 

ŸApresentando o LED vermelho de estado no painel de controlo de operação (se estiver ligado ao 
conversor de frequência). 

ŸAjustando um bit apropriado num parâmetro de Palav Falha (0305 a 0307). 

ŸSubstitui a indicação apresentada no ecrã do painel de controlo pela indicação de um código de 
falha. 

ŸParando o motor (se estiver a funcionar). 
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Alarmes - Verdes, intermitentes

Nos casos de erros menos graves, chamados alarmes, o ecrã de diagnóstico apresenta uma sugestão. 
Para estas situações, o conversor de frequência reporta simplesmente a detecção de algo “não usual”. 
Nestas situações: 

As mensagens de alarme desaparecem do ecrã da consola de programação após alguns segundos. A 
mensagem volta periodicamente enquanto a condição de alarme existir. 

Correcção de falhas 

A acção de correcção recomendada para falhas é: 

1. Utilize a lista de falhas da página seguinte para encontrar e solucionar a causa de origem do 
problema.

2. Rearme o conversor. Veja a secção Rearme de falhas na página 53. 

Lista de falhas 

A tabela abaixo apresenta as falhas por número de código e descreve cada uma delas. O nome da 
falha é a forma mais longa apresentada no ecrã do painel de controlo quando a falha ocorre. O nome 
da falha exibido no modo 

ŸLiga e desliga o LED verde do conversor (não se aplica aos alarmes provenientes de erros de 
utilização da consola). 

ŸLiga e desliga o LED verde de estado no painel de controlo (se estiver ligado ao conversor de 
frequência). 

ŸAjusta um bit apropriado num parâmetro de Palav Alarme (0308 ou 0309). Veja o grupo Grupo 
03: SINAIS ACTUAIS FBsobre as definições dos bits. 

ŸSubstitui a indicação apresentada no ecrã do painel de controlo pela indicação de um nome 
e/ou código de alarme. 
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Cód.

Falha

Nome da falha

no painel
Descrição e acção correctiva recomendada

1 SOBRECORRENTE

Corrente de saída excessiva. Verificar e corrigir:

ŸCarga excessiva do motor
ŸTempo de aceleração insuficiente (parâmetros 2202 TEMPO ACEL 1 e 2205 

TEMPO ACEL 2) 
ŸMotor, cabos do motor ou ligações danificados.

2 SOBRETENS CC

Tensão CC do circuito intermédio excessiva. Verificar e corrigir:

ŸSobretensões estáticas ou transitórias na rede de alimentação.
ŸTempo de desaceleração insuficiente (parâmetros 2203 TEMPO DESACEL1 e 

2206 TEMPO DESACEL2).
ŸChopper de travagem subdimensionado (se presente).

3 SOBRETEMPER

Temperatura do dissipador excessiva. Temperatura no ou acima do limite.

R1…R4: 115 °C (239 °F)

Verificar e corrigir:

ŸFalha do ventilador
ŸObstruções no fluxo de ar
ŸSujidade ou poeira no dissipador
ŸTemperatura ambiente excessiva
ŸCarga excessiva do motor.

4 CURTOCIRC
Corrente em falha. Verificar e corrigir:

ŸCurto-circuito no cabo(s) do motor ou no motor.
ŸPerturbações na alimentação. 

5 RESERVADO Não usado.

6 SUBTENSÃO CC

Tensão CC do circuito intermédio insuficiente. Verificar e corrigir:

ŸFase em falta na rede de alimentação.
ŸFusível queimado.
ŸSubtensão na rede.

7 PERDA EA1

Perda da entrada analógica 1. Perda da entrada analógica 1. Valor da entrada 
analógica menor que EA1 FALHA MIN (3021). Verificar e corrigir: 

ŸFonte e ligação da entrada analógica.
ŸDefinições do parâmetro para EA1 LIMITE FALHA (3021) e 3001 função 

EA<MIN .

8 PERDA EA2

Perda da entrada analógica 2. Valor da entrada analógica menor que EA2 
FALHA MIN (3022). Verificar e corrigir: 

ŸFonte e ligação da entrada analógica.
ŸDefinições do parâmetro para EA2 LIMITE FALHA (3022) e 3001 função 

EA<MIN .

9 SOBREAQUEC MOT

Motor muito quente, baseado na estimativa do conversor de frequência.

ŸVerificar se o motor está sobrecarregado.
ŸAjustar os parâmetros usados para a estimativa (3005…3009).
ŸVerificar os sensores de temperatura e os parâmetros do Grupo 35: MED 

TEMP MOTOR. 
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Cód.

Falha

Nome da falha

no painel
Descrição e acção correctiva recomendada

10 PERDA CONSOLA

Comunicação da consola perdida e:

ŸO conversor de frequência está em modo de controlo local (o ecrã do painel 
de controlo exibe LOC), ou 

ŸO conversor de frequência está em modo de controlo remoto (REM) e está 
parametrizado para aceitar comandos de arrancar/parar, sentido ou referência 
a partir do painel. 

Para corrigir, verifique: 

ŸLinhas de comunicação e as ligações 
ŸParâmetro 3002 ERR COM PAINEL 
ŸParâmetros em Grupo 10: COMANDO e Grupo 11: SEL REFERÊNCIAS (se o 

funcionamento do conversor de frequência for AUTO). 

11 FALHA ID RUN
O ID Run do motor não foi completado com sucesso. Verificar e corrigir:

ŸLigações do motor

12 BLOQ MOTOR

Bloqueio do motor ou do processo. O motor está a operar na região de 
bloqueio. Verificar e corrigir: 

ŸCarga excessiva 
ŸPotência do motor insuficiente 
ŸParâmetros 3010…3012. 

13 RESERVADO Não usado.

14 FALHA1 EXT
A entrada digital definida para reportar a primeira falha externa está activa. Ver 
o parâmetro 3003 FALHA EXTERNA 1. 

15 FALHA2 EXT
A entrada digital definida para reportar a primeira falha externa está activa. Ver 
o parâmetro 3004 FALHA EXTERNA 2. 

16 FALHA À TERRA

Desequilíbrio da carga no sistema de entrada de alimentação. 

ŸVerifique/corrija falhas no motor ou no cabo do motor. 
ŸVerifique se o cabo do motor não excede o comprimento máximo 

especificado. 
Nota: A desactivação da falha à terra pode anular a garantia.  

17 OBSOLETO Não usado.

18 FALHA TERM
Falha interna. O termistor de medição da temperatura interna do conversor está 
aberto ou desligado. Contacte o representante local da AKO. 

19 LIGAÇÃO OPEX
Falha interna. Foi detectado um problema relacionado com a comunicação 
entre as placas de controlo e as placas do circuito de alimentação. Contacte o 
representante local da AKO.

20 POT OPEX
Falha interna. Detectado um estado de baixa tensão na placa do circuito de 
alimentação. Contacte o representante local da AKO. 

21 MED CORR
Falha interna. A medição de corrente está fora do intervalo. Contacte o 
representante local da AKO.   

22 FASE ALIM
Ripple em tensão CC muito elevada. Verificar e corrigir:

ŸFalta de fase na rede
ŸFusível queimado.

23 RESERVADO Não usado.
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Cód.

Falha

Nome da falha

no painel
Descrição e acção correctiva recomendada

24 SOBREVELOCIDADE

A velocidade do motor é maior que 120% do maior (em magnitude) de 2001 
VELOC MÍNIMA ou 2002 VELOC MÁXIMA. Verificar e corrigir: 

ŸAjustes dos parâmetros para 2001 e 2002. 
ŸAdequabilidade do binário de travagem do motor 
ŸAplicabilidade do controlo de binário 
ŸChopper e resistência de travagem.

25 RESERVADO Não usado.

26 ID CONV
Falha interna. O bloco de configuração de ID do conversor de frequência não 
é válido. Contacte o representante local da AKO. 

27 FICH CONFIG
O ficheiro de configuração interno tem um erro. Contacte o representante 
local da AKO.

28 ERR SÉRIE 1

A comunicação fieldbus terminou. Verificar e corrigir: 

ŸAjuste da falha (3018 FUNC FALHA COM e 3019 TEMPO FALHA COME). 
ŸDefinições de comunicação (Grupo 51: MODO COMUNIC EXT ou Grupo 53: 

PROTOCOLO EFB como apropriado) 
ŸMá ligação e/ou ruído na linha.  

29 FICH COM EFB Erro na leitura do ficheiro de configuração para o adaptador de fieldbus.

30 DISPARO FORÇA
Disparo de falha forçado pelo fieldbus. Consulte o manual do utilizador do 
fieldbus.

31 EFB 1
Código de falha reservado para a aplicação do protocolo EFB. O significado 
está 32 EFB 2 dependente do protocolo. 

32 EFB 2

33 EFB 3

34 FASE MOTOR

Falha no circuito do motor. Perda de uma das fases do motor. Verificar e 
corrigir: 

ŸFalha do motor
ŸFalha do cabo do motor
ŸFalha do relé térmico (se usado)
ŸFalha interna.

35 CABOS SAÍDA

Suspeita de erro nos cabos de potência. Verificar e corrigir:

• ligação de entrada de potência à saída do conversor de frequência 

• falhas à terra. 

36 SW INCOMPATIVEL
O software carregado não é compatível com o tipo de corrente do conversor 
de frequência. Contacte o representante local da AKO.  

37 SOBREAQUEC CB

A placa de controlo do conversor sobreaqueceu. O limite de disparo de falha 
é 88 °C. Verificar e corrigir: 

ŸTemperatura ambiente excessiva 
ŸFalha do ventilador 
ŸObstruções no fluxo de ar. Não aplicável a conversores com uma placa de 

controlo OMIO. 
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Cód.

Falha

Nome da falha

no painel
Descrição e acção correctiva recomendada

38
CURVA CARGA

UTIL
A condição definida pelo parâmetro 3701 CARG UTIL MODO C foi válida 
durante mais tempo que o definido por 3703 CARG UTIL TEMP C.  

101...199 ERRO SISTEMA
Erro interno do conversor de frequência. Contacte o representante local da 
AKO e informe o número do erro. 

201...299 ERRO SISTEMA
Erro interno no sistema. Contacte o representante local da  e informe o 
número do erro.

AKO

1000 PARAM HZ-RPM

Valores dos parâmetros inconsistentes. Verificar um dos seguintes:
Ÿ2001 VELOC MINIMA > 2002 VELOC MAXIMA.
Ÿ2007 FREQ MINIMA > 2008 FREQ MAXIMA.
Ÿ2001 VELOC MINIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR fora da gama: -

128…128
Ÿ2002 VELOC MAXIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR fora da gama: -

128…128
Ÿ2007 FREQ MINIMA / 9907 FREQ NOM MOTOR fora da gama: -128…128
Ÿ2008 FREQ MAXIMA / 9907 FREQ NOM MOTOR fora da gama: -128…128 

1001 PAR PFA REF NEG
Valores dos parâmetros inconsistentes. Verificar o seguinte: 

Ÿ2007 FREQ MINIMA é negativa, quando 8123 PERMISSÃO PFA está activa.  

1002 RESERVADO Não usado.

1003 PAR ESCALA EA
Valores dos parâmetros inconsistentes. Verificar um dos seguintes:

Ÿ1301 EA 1 MINIMO > 1302 EA 1 MAXIMO.
Ÿ1304 EA 2 MÍNIMO > 1305 EA 2 MÁXIMO.

1004 ESCALA SA PAR
Valores dos parâmetros inconsistentes. Verificar um dos seguintes:

Ÿ1504 SA 1 MINIMO > 1505 SA 1 MAXIMO.
Ÿ1510 SA 2 MÍNIMO > 1511 SA 2 MÁXIMO.

1005 PAR PCU 2

Valores dos parâmetros de controlo de potência inconsistentes: kVA nominal 
do motor ou potência nominal do motor incorrecta. Verificar o seguinte: 

Ÿ1.1 < (9906 CORR NOM MOTOR · 9905 TENS NOM MOTOR · 1.73 /PN) < 
2.6, onde: PN = 1000 · 9909 POT NOM MOTOR (se as unidades estão em 
kW) ou PN = 746 · 9909 POT NOM MOTOR (se as unidades estão em hp, 
ex: nos EUA). 

1006 EXT SR PAR
Valores dos parâmetros inconsistentes. Verificar o seguinte:

ŸMódulo de extensão de relé não ligado e • 1410…1412 SAÍDAS RELÉ 
4…6 tem valores não-zero. 

1007 PAR FDB EM FALTA
Os valores dos parâmetros são inconsistentes. Verifique e corrija: 

ŸSe um parâmetro está ajustado para controlo de fieldbus (ex: 1001 
COMANDOS EXT1 = 10 (COM)), mas 9802 SEL PROT COM = 0.   
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Cód.

Falha

Nome da falha

no painel
Descrição e acção correctiva recomendada

1008 MODO PFC PAR
Valores dos parâmetros inconsistentes – 9904 MODO CTRL MOTOR deve ser = 
3 (ESCALAR: FREQ), quando 8123 PERMISSÃO PFA está activo.   

1009 PAR PCU 1

Os valores dos parâmetros de controlo de potência são inconsistentes: 
Frequência ou velocidade nominal do motor incorrecta. Verificar o seguinte para 
ambas: 

Ÿ1 < (60 · 9907 FREQ NOM MOTOR / 9908 VELOC NOM MOTOR < 16
Ÿ0.8 < 9908 VEL NOM MOTOR / (120 · 9907 FREQ NOM MOTOR / Pólos 

motor) < 0.992. 

1010
PAR PFA &

SOBREPOSIÇÃO
O modo Override é activado ao mesmo tempo que o PFA. Isto não pode ser 
feito porque os interlocks PFA não podem ser observados no modo override. 

1011
SOBREPOSIÇÃO

PAR

Os valores dos parâmetros são inconsistentes. Os parâmetros no modo override 
não têm valores correctos quando o modo override está activo (parâmetro 1705 
OVERRIDE ACTIVO). Verificar um dos seguintes: 

ŸParâmetro 1701 SEL OVERRIDE, sinal de activação de sobreposição 
ŸParâmetro 1702 FREQ OVERRIDE e 1703 VELOC OVERRIDE ambos em zero.  

1012 PAR PFA ES 1
A configuração ES não está completa – não foram parametrizados relés 
suficientes para PFA. Ou, existe um conflito entre o grupo 14, parâmetro 8117 
NR DE MOT AUX e o parâmetro 8118 INTERV COMUT.  

1013 PAR PFA IO 2
A configuração ES não está completa – o número actual de motores PFA 
(parâmetro 8127 MOTORES) não é igual aos motores PFA no grupo 14 e 
parâmetro 8118 INTERV COMUT. 

1014 PAR PFA IO 3
A configuração ES não está completa – o conversor não consegue alocar uma 
entrada digital (interlock) para cada motor PFA (parâmetros 8120 INTERLOCKS 
e 8127 MOTORES). 

1015 RESERVADO Não usado.

1016 PAR CARGA UTIL C

Os valores de parâmetros para a curva de carga do utilizador são inconsistentes. 
Verificar se as seguintes condições são cumpridas: 

Ÿ3704 FREQ CARGA 1 < 3707 FREQ CARGA 2 < 3710 FREQ CARGA 3 < 
3713 FREQ CARGA 4 < 3716 FREQ CARGA 5. 

Ÿ3705 BIN CARG BAIX 1 < 3706 BIN CARG ALT 1. 
Ÿ3708 BIN CARG BAIX 2 < 3709 BIN CARG ALT 2. 
Ÿ3711 BIN CARG BAIX 3 < 3712 BIN CARG ALT 3. 
Ÿ3714 BIN CARG BAIX 4 < 3715 BIN CARG ALT 4. 
Ÿ3717 BIN CARG BAIX 5 < 3718 BIN CARG ALT 5.  

-

TIP

”

O CONVERSOR
DESCONH: “X”

CONVERSORES DE
FREQUÊNCIA

SUPORTADOS: “Y

Tipo de painel incorreto, ou seja, o painel é compatível com o conversor Y, mas 
não com o X.
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Rearme de falhas

O AKO-212xx pode ser configurado para rearmar automaticamente certas falhas. Consulte os 
parâmetros do Grupo 31: REARME AUTOM. 

AVISO! Se for seleccionada uma fonte externa, por ex. chave AUTO, para comando de 
arranque que esteja activa, o AKO-212xx pode arrancar imediatamente após o rearme de 
uma falha. 

LED vermelho intermitente 

Para rearmar o conversor de falhas indicadas com um LED vermelho intermitente: 

ŸDesligue a alimentação durante 5 minutos. 

LED vermelho 

Para rearmar o conversor de falhas indicadas pelo LED vermelho (fixo, não intermitente), corrija o 
problema e efectue uma das acções seguintes: 

ŸNo painel de controlo: prima RESET 

ŸDesligue a alimentação durante 5 minutos. 

Dependendo do valor de 1604, SEL REARME FALHA, o conversor pode ser rearmado da seguinte 
forma: 

ŸEntrada digital 

ŸComunicação série

Quando a falha tiver sido corrigida, o motor pode arrancar. 

Histórico

Para consulta, os códigos das 3 últimas falhas são guardados nos parâmetros 0401, 0412, 0413. Para 
as falhas mais recentes (identificadas pelo parâmetro 0401), o conversor guarda informação adicional 
(nos parâmetros 0402....0411) para ajuda na resolução dos problemas. Por exemplo, o parâmetro 
0404 guarda a velocidade do motor no momento da falha.

Para limpar o histórico de falhas (todos os Grupo 04: HISTÓRICO FALHAS parâmetros), siga estes 
passos: 

1. No painel de controlo, em Modo Parâmetros, seleccione o parâmetro 0401. 

2. Prima EDITAR. 

3. Prima Up e Down ao mesmo tempo. 

4. Pressione GUARDAR. 

Correcção de alarmes 

As acções de correcção recomendadas para alarmes são: 

ŸDetermine se o alarme requer uma acção de correcção (a acção nem sempre é necessária). 

ŸUse Listagem de alarmes abaixo para localizar e reconhecer a causa do problema. 
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Listagem de alarmes

A tabela seguinte lista os alarmes por código numérico e descreve cada um.

Código

Alarme
Ecrã Descrição

2001 SOBRECORR

O controlador limitador de corrente está activo. Verificar e corrigir:

ŸCarga excessiva do motor
ŸTempo de aceleração insuficiente (parâmetros 2202 TEMPO ACEL 1 e 

2205 TEMPO ACEL 2)
ŸMotor, cabos do motor ou ligações danificados. 

2002 SOBRETENSÃO

O controlador de sobretensão está activo. Verificar e corrigir:

ŸSobretensões estáticas ou transientes na alimentação de entrada
ŸTempo de desaceleração insuficiente (parâmetros 2203 TEMPO DESACEL 

1 e 2206 TEMPO DESACEL 2).

2003 SUBTENSÃO
O controlador de subtensão está activo. Verificar e corrigir:

ŸSubtensão na rede

2004 BLOQUEIO DIR

A alteração no sentido pretendida não é permitida Ou:

ŸNão tente alterar o sentido de rotação do motor, ou
ŸAltere o parâmetro 1003 SENTIDO que permitam a alteração do sentido 

de rotação (se a operação inversa for segura). 

2005 COMUN E/S

A comunicação fieldbus terminou. Verificar e corrigir:
ŸAjuste da falha (3018 FUNC FALHA COM e 3019 TEMPO FALHA COME). 
ŸDefinições de comunicação (Grupo 51: MODO COMUNIC EXT ou Grupo 

53: PROTOCOLO EFB como apropriado) 
ŸMá ligação e/ou ruído na linha.   

2006 PERDA EA1

Entrada analógica 1 perdida, ou valor inferior ao minimo definido. Verificar:

ŸFonte de entrada e ligações
ŸParâmetro que define o minimo (3021)
ŸParâmetro que define a operação alarme/falha (3001).

2007 PERDA EA2

Entrada analógica 2 perdida, ou valor inferior ao minimo definido. Verificar:

ŸFonte de entrada e ligações
ŸParâmetro que define o minimo (3022)
ŸParâmetro que define a operação alarme/falha (3001).
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Código

Alarme
Ecrã Descrição

2008 PERDA CONSOLA

Comunicação da consola perdida e:

ŸO conversor de frequência está em modo de controlo local (o ecrã do 
painel de controlo exibe LOC), ou 

ŸO conversor de frequência está em modo de controlo remoto (REM) e está 
parametrizado para aceitar comando de arrancar/parar, sentido de rotação 
ou referência a partir do painel de controlo. 

Para corrigir verifique: 

ŸLinhas de comunicação e as ligações 
ŸParâmetro 3002 ERR COM PAINEL 
ŸParâmetros em Grupo 10: COMANDO e Grupo 11: SEL REFERÊNCIAS (se 

a operação do conversor de frequência for AUTO). 

2009
SOBREAQUEC

DISPOSITIVO

O dissipador do conversor de frequência está quente. Este alarme informa 
que pode estar para acontecer uma falha por SOBRETEMPERATURA. 
R1…R4: 100 °C (212 °F)

Verificar e corrigir:

ŸFalha do ventilador
ŸObstruções no fluxo de ar
ŸSujidade ou poeira no dissipador
ŸTemperatura ambiente excessiva
ŸCarga excessiva do motor.

2010 TEMP MOTOR

O motor está quente, baseado na estimativa do conversor ou no feedback 
de temperatura. Este alarme avisa para a possibilidade de ocorrência de um 
disparo de falha de SOBRETEMP MOT. 

ŸVerificar se o motor está sobrecarregado. 
ŸAjustar os parâmetros usados para a estimativa (3005…3009).
ŸVerificar os sensores de temperatura e os parâmetros do Grupo 35: MED 

TEMP MOTOR. 

2011 RESERVADO Não usado.

2012 BLOQ MOTOR
O motor está a operar na região de bloqueio. Este alarme avisa para a 
possibilidade de ocorrência de um disparo de falha de BLOQ MOTOR. 

2013

Ver

Nota 1

REARME AUTOM
Este alarme avisa que o conversor está próximo de efectuar um rearme 
automático de falhas, que pode arrancar o motor. 

ŸPara controlar o rearme autom, use Grupo 31: REARME AUTOM. 

2014

Ver

Nota 1

COMUTAÇÃO

AUTOM

Este alarme alerta que a função de comutação automática PFC está activa.

ŸPara controlar o PFA, use Grupo 81: CONTROLO PFA e veja também a 
macro de alternância de Bombas na página 111. 

2015 BLOQUEIO I PFA

Este alarme avisa que os bloqueios PFA estão activos, o que significa que o 
conversor de frequência não pode arrancar o seguinte: 

ŸQualquer motor (quando é usado Comutação autom), 
ŸO motor de velocidade regulada (quando não é usado Comutação 

autom). 

2016 RESERVADO Não usado.
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Código

Alarme
Ecrã Descrição

2017

Véase 

Nota 1

TECLA OFF

Este alarme informa que a tecla OFF foi premida no painel de controlo 
quando o modo AUTO está activo. O conversor pára e gera este alarme. 

ŸPara reiniciar o conversor de frequência, prima a tecla AUTO. 
ŸPara desactivar este alarme, veja o parâmetro 1606.  

2018

Véase 

Nota 1

DORMIR PID

Este alarme avisa que a função PID dormir está activa, o que significa que o 
motor pode acelerar quando a função dormir PID terminar. 

ŸPara controlar a função dormir PID, use os parâmetros 4022…4026 ou 
4122…4126. 

2019 ID RUN A executar a Identificação do Motor

2020 OVERRIDE Função de Emergência activada.

2021
ARRANQ ACTIVO

1 EM FALTA

Este alarme avisa que o sinal de Arranque Activo1 está em falta 

ŸPara controlar a função Arranque Activo 1, use o parâmetro 1608. 
Para corrigir, verifique: 

ŸConfiguração da entrada digital. 
ŸAjustes da comunicação. 

2022
ARRANQ ACTIVO

2 EM FALTA

Este alarme avisa que o sinal de Arranque Activo1 está em falta

ŸPara controlar a função Arranque Activo 2, use o parâmetro 1609.
Para corrigir, verifique:

ŸConfiguração da entrada digital.
ŸAjustes da comunicação.

2023
PARAGEM DE

EMERGÊNCIA
Paragem de emergência activada.

2024 RESERVADO Não usado.

2025
PRIMEIRO

ARRANQ

Assinala que o conversor de frequência está a executar o Primeiro Arranque 
de avaliação das características do motor. Isto acontece a primeira vez que o 
motor funciona depois de serem introduzidos ou alterados parâmetros do 
motor. Consulte o parâmetro 9910ID RUN para uma descrição dos modelos 
de motor.  

2026
PERDA FASE

ENTRADA

A tensão do circuito CC intermédio está a oscilar devido à falta de uma fase 
da linha de alimentação de entrada ou a fusível queimado. O alarme é gerado 
quando a ondulação de tensão CC excede 14% da tensão nominal CC. 

ŸVerifique os fusíveis da linha da alimentação de entrada 
ŸVerifique o desequilíbrio da alimentação de entrada.  

2027
CURVA CARGA

UTIL

Este alarme avisa que a condição definida pelo parâmetro 3701 CARG UTIL 
MODO C está válida há mais tempo que metade do tempo definido por 
3703 CARG UTIL TEMP C. 

2028
ATRASO

ARRANQUE
Apresentado durante o Atraso arranque. Veja o parâmetro 2113 INÍCIO  
ATRASO.
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Nota 1: Mesmo quando a saída a relé está configurada para indicar condições de alarme (ex: 
parâmetro 1401 SAÍDA RELÉ 1= 5 (ALARME) ou 16 (FALHA/ALARME), este alarme não é indicado 
pela saída a relé. 

Intervalos de manutenção

AVISO! Leia as instruções de segurança na página 10antes de efectuar qualquer trabalho 
de manutenção no equipamento. O não cumprimento das instruções de segurança pode 
provocar ferimentos ou morte.

Quando instalado em ambiente apropriado, o conversor de frequência requer muito pouca 
manutenção. Esta tabela lista os intervalos das manutenções de rotina recomendados pela AKO. 

Manutenção Intervalo

Verificação da temperatura e limpeza do dissipador 
Dependendo da sujidade do 
ambiente (cada 6…12 meses) 

Mudança do ventilador  Cada seis anos

Beneficiação dos condensadores Anualmente se armazenados

Substituição da bateria do painel de controlo HVAC. Cada dez anos
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Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informações actualizadas no nosso website.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.
Barcelona  Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

•
•

Manual estendido

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0056

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0039
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