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Avisos

P

Instruções

-Utilizar o equipamento violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho. Para o
funcionamento correto do aparelho, só devem utilizar-se sondas fornecidas pela AKO.
- O equipamento deve ser instalado num local protegido das vibrações, da água e dos gases corrosivos, onde a temperatura
ambiente não ultrapasse o valor indicado nos dados técnicos.
-Evite instalar o dispositivo em paredes metálicas ou junto de dispositivos que possam provocar emissões radioelétricas.
-O dispositivo AKOnet.Edge NUNCA deve ser colocado em funcionamento sem instalar a antena externa.
- Este dispositivo pode ter instalada qualquer antena, desde que tenha um ganho inferior a 9,2 dBi e exista uma distância mínima
superior a 20 cm entre a antena e qualquer pessoa ou animal.
- Este dispositivo deve ser instalado numa zona com uma distância mínima de 20 cm relativamente ao corpo humano, a fim de
garantir o cumprimento da exposição humana em relação aos campos eletromagnéticos.
- Qualquer tipo de antena que se utilize com o equipamento deve cumprir os limites estabelecidos na interface rádio dos EstadosMembros e nos seguintes documentos: Decisão da Comissão 2010/267/UE, de 6 de maio de 2010, ECC Decision (09)03 of 30
october 2009 [Decisão do ECC (09)03, de 30 de outubro de 2009] e

Descrição
O AKOnet.Edge é uma ponte de comunicações com AKOnet.Cloud de até 25 dispositivos AKO, com licença de 2 anos incluída, portas
modbus-rtu, Ethernet e GPRS, bem como painel Web local através de WIFI. O modelo AKO-5041 inclui 8 relés controláveis a partir de
akonet.cloud.

AKO-5041 Akonet.Edge

Indicadores (aguardar entre 3 e 4 minutos depois do arranque para que os indicadores apresentem o estado real)

Entrada
Ethernet

Antena

Vermelho flash: Indica a comunicação RS485 (MODBUS) (Tx).
Verde flash: Indica a comunicação RS485 (MODBUS) (Rx).
Azul flash: Aplicação Linux ativa.

Conetor de
relés 5 al 8

Verde: Indica que o equipamento está alimentado.
Vermelho fixo: Erro de ligação com a nuvem.
Azul fixo: Ligado à nuvem com erro de registo, certificar-se de que o registo foi efetuado corretamente.
Azul flash: Arranque da aplicação Linux em curso.
Verde fixo: Equipamento ligado e registado na nuvem.
Verde flash: Comunicação com a nuvem (Tx).
Azul: Relé 3 ON

Indicador de
estado

3/7 Verde: Relé 7 ON

Azul: Relé 2 ON
Verde: Relé 6 ON
Branco: Relé 2 e 6 ON

Azul: Relé 4 ON
Verde: Relé 8 ON
Branco: Relé 4 e 8 ON
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Relé ON

Indicador de
alimentação

Relé OFF

Conector MODBUS

Reset

Conetor de
relés 1 al 4

Instalação
Opção A: Conetividade Ethernet por DHCP (recomendada)
- Fixe o dispositivo sobre uma calha DIN (Fig. 2).
-Ligar o cabo Ethernet. Por defeito, a ligação efetua-se por DHCP. Para configuração por IP
estática, consultar a nota de aplicações disponível na nossa página de Internet.
-Efetue as ligações de acordo com o esquema incluído.
- Ligue a alimentação, o dispositivo entra em funcionamento automaticamente.
- Inscreva o AKONet Edge em https://akonet.cloud
Opção B: Conectividade GPRS
-Instalar o cartão SIM para conetividade GPRS (não incluído) (Fig. 1).
-Fixe o dispositivo sobre uma calha DIN (Fig. 2).
-Efetue as ligações de acordo com o esquema incluído.
-Ligue a alimentação.
-Ligar-se à consola local do AKOnet.Edge através de um computador ou dispositivo móvel por
ligação WIFI:
Ÿ Procure a rede WIFI com o nome «EDGE-xxxx» (xxxx corresponde aos últimos 4 dígitos do
número de série do respetivo Akonet.Edge)
Ÿ Palavra-passe WIFI: «edge1234»
Ÿ Introduza no browser o seguinte endereço: «10.0.0.1»
Ÿ Aceda com os seguintes dados de acesso: User name: «Edge» e Password:
«admin*2019»
Ÿ Clique em «GPRS» e em «Edit».
Ÿ Clicar em «Parameters», em «Tx type» mudar de Ethernet para GPRS e clicar em
«Submit».
Ÿ Feche o browser e desligue a ligação à WIFI «EDGE-xxxx».
- Inscreva o AKONet Edge em https://akonet.cloud

Conector de
alimentação

Fig. 1
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Dados de acesso do
seu operador GPRS

Fig. 2

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

Branco: Relé 3 e 7 ON

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

Branco: Relé 1 e 5 ON

www.ako.com
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Indicadores
de relés

Reservamos o direito de fornecermateriais que possamserligeiramente
diferentes da descrição das nossas FichasTécnicas. Informação atualizada na
nossa página

Azul: Relé 1 ON

1/5 Verde: Relé 5 ON

Indicador de
comunicações

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

akonet.cloud
PIN do SIM GPRS
* Certifique-se de configurar os dados GPRS corretamente, sua operadora deve fornecer as informações necessárias.

www.akonet.cloud
Adicionar dispositivo

Colocação em funcionamento
1.- Aceda a akonet.cloud (é necessário estar inscrito).
2.- Aceda ao ponto «Edges» (A) e clique em “+” (Ativar novo Edge) (B).
3.- Introduza os dados indicados na etiqueta do novo AKONet.Edge (N.º de série e código de validação) ou clique em QRC e leia o
código QR incluído na etiqueta.
4.- Conclua a ativação preenchendo os dados solicitados.
5.- Ao finalizar a inscrição, inicie a procura de dispositivos ligados ao AKO Edge e ative os mesmos.
6.- A partir deste momento, o AKO Edge começa a transmitir dados a akonet.cloud. Para mais informações, consulte os manuais
disponíveis na nossa página Web.
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Visualização e análise dos dados registados
Tanto a visualização dos dados registados como a configuração do equipamento devem ser efetuadas através do portal akonet.cloud.
O portal também permite analisar os dados armazenados através de gráficos, estatísticas e indicadores de funcionamento. Para mais
informações, visite akonet.cloud.

Ligações
Desligar sempre a alimentação para efetuar as ligações.
O circuito de alimentação deve estar equipado com um interruptor para se desligar com o mínimo de 2 A, 230 V,
situado próximo do aparelho. O cabo de alimentação será do tipo H05VV-F ou NYM 1x16/3. A secção a utilizar dependerá
dos regulamentos locais em vigor, mas nunca deverá ser inferior a 1,5 mm2.
A zona de ligação de 120/230 V~ deve manter-se livre de qualquer elemento externo.
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Não são necessárias resistências de terminação.

Especificações técnicas
Alimentação............................................................................................................................................85 - 264 V ~ / 47 - 63 Hz
Consumo máximo ...............................................................................................................................................................10 VA
Comunicações:..................................................................................................................................WIFI (802.11 b/g/n, 2.4 GHz)
...................................................................................................................................Porta Ethernet 10/100 Mbs
........................................................................................................................................................RS 485 9600
...............................................................................................GSM/GPRS Quad-band (850/900/1800/1900 MHz)
Relés .......................................................................................................................8 saídas de relé SPST, 30 Vac/Vdc, 1 A, cos j=1
Antena.............................................................................................................................................................................Externa
Temperatura ambiente de trabalho...................................................................................................................................0 a 40 ºC
Intervalo de humidade permitida .....................................................................................................................................5 - 95 %
Altura máxima de trabalho ................................................................................................................................................2000 m
Envolvente....................................................................................................................................Policarbonato UL94 V0 ignífugo
Grau de proteção...................................................................................................................................................................IP20
Fixação ..............................................................................................................................................................Calha DIN 46277
Conexões............................................................................................................................Terminais de encaixe, máximo 1,5 mm2
Características elétricas e de segurança ....................................................................Isolamento duplo (instalado), proteção classe II
Dimensões (com terminais e antena instalados) ......................................................................105 mm (L) x 135 mm (A) x 50 mm (P )

Declaração de conformidade simplificada
Pela presente, a AKO Electromecánica S.A.L. declara que o tipo de equipamento radioelétrico AKO-5041 (AKONet.Edge) está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:
http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad
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