Avisos
P

-O alarme e os transmissores / detetores devem ser instalados num local protegido das vibrações, da água e dos gases corrosivos, onde a temperatura ambiente não ultrapasse o valor indicado nos
dados técnicos. A central deve situar-se num local de presença habitual garantida com a presença de pessoas que possam alertar para a presença de alarmes.
-Tanto o alarme como o transmissor / detetor de gás não são adequados para zonas classificadas como potencialmente explosivas.
-Os transmissores / detetores medem a concentração de gás num ponto, se a fuga de gás não alcança o transmissor / detetor não será ativado o alarme.
-Os transmissores / detetores não podem monitorizar áreas, caso solicitar uma supervisão do perímetro, devem ser instalados vários transmissores / detetores em torno da área que se pretende controlar.
-Recomenda-se proceder a um estudo detalhado da localização dos transmissores / detetores, tendo em consideração as zonas mais sensíveis sujeitas a fugas, o tipo de gás utilizado, o tamanho e forma da
sala, correntes de ar, trabalhos de manutenção, etc.
-As normas internacionais EN-378 e F-GAS obrigam a verificar o correto funcionamento do transmissor / detetor pelo menos uma vez por ano, consulte o que os regulamentos locais em vigor especificam
para estes casos. Consulte o método de verificação adequado no manual do transmissor / detetor. Certifique-se sempre de cumprir os regulamentos locais em vigor.
Condições de trabalho:
-Evitar a manipulação de gases refrigerantes próximo do transmissor / detetor. Não pintar o transmissor / detetor nem colocá-lo próximo de solventes ou tintas. A exposição a vapores da acetona pode gerar
falsos alarmes.
-O transmissor / detetor deve instalar-se afastado de:
-Exaustores de fumos localizados ou procedentes de motores, geradores ou máquinas a motor (empilhadoras, etc.).
-Zonas com forte ventilação ou especialmente húmidas.
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Desligar sempre a alimentação para efetuar as ligações.
Os cabos entre o transmissor / detetor / botão e a central
NUNCA devem ser instalados num sistema de condução
junto dos cabos de potência, controlo ou alimentação.
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.
Os cabos para as ligações do contacto do relé deverão possuir a
secção adequada conforme o equipamento que se pretende ligar.
A zona de ligação de 120 / 230 V~ deve manter-se desprovida de
qualquer elemento externo.
Verificar se as baterias estão ligadas antes da colocação
em funcionamento do equipamento (Os modelos
AKO-558xxx não dispõem de bateria).
Determinadas normas internacionais fazem referência a que a
alimentação do alarme deve ter origem num circuito diferente ao
utilizado para o sistema de refrigeração e ventilação; certifiquese de que cumpre os regulamentos locais em vigor.

Transmissor / detetor de gás
AKO-575xxx / AKO-5761x
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos
materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informações actualizadas no nosso website

Alimentação..........................................................................................................100-240 V~ 50/60 Hz
Potência máxima absorvida.............................................................................................................15 W
Acumuladores (Apenas AKO-555xxx)..................................................................................Ni-MH 1.6 Ah
Autonomia iluminação + alarme (Apenas AKO-555xxx).....................................................> 10 Horas (*)
Nº de entradas AKO-555241/558241..............................................................................................2
AKO-555242/558242..............................................................................................4
Compatibilidade de entradas ...................................................AKO-52326, AKO-5761x, AKO-575xxx
Relés ........................................................................................................................SPDT 8(2)A 250 V~
Temperatura ambiente de trabalho......................................................................................-5 ºC a 50 ºC

Temperatura ambiente de armazenamento ....................................................................-30 ºC a 60 ºC
Grau de proteção ........................................................................................................................IP 65
Categoria de instalação..............................................................................................II s/ EN 61010-1
Grau de poluição........................................................................................................II s/ EN 61010-1
Duplo isolamento entre a alimentação, circuito secundário e output do relé.
Potência sonora .....................................................................................................90 dB(A) a 1 metro
Direção MODBUS.................................................................................................Indicada na etiqueta
Distância máxima do cabo do botão ..........................................................................................300 m
Dimensões ............................................................................290 mm (L) x 141 mm (A) x 84.4 mm (P)
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Configuração
Passo 1:

Premir durante 5 segundos o botão “AUTOCONFIG”; o alarme emite 5 sinais curtos. A
configuração foi concluída.

Display alarme

ON

Ligar a alimentação da central, os indicadores de entradas acendem-se sequencialmente.

Passo 2:

Descrição

OFF

Alarme acústico
Tecla
Mute / Set Hold

Para que a deteção de entradas seja correta, todos os dispositivos devem estar
corretamente ligados e em modo SEM ALARME, incluindo os dispositivos ligados
às entradas digitais.
Uma vez configurado o alarme, esta função não volta a ativar-se. Para ativá-la
novamente, desligar a alimentação, voltar a ligar e premir o botão “AUTOCONFIG”
5 vezes consecutivas, antes de passarem 2 minutos e repetir o passo 2 antes que
passem outros 2 minutos.

Entrada
1

Pré-alarme ativado

Ativa/desativa a deteção de pré-alarme. Antes de utilizar esta
opção, assegure-se de que as regras permitem dois níveis de
alarme.

Pré-alarme desativado

Modo Set Hold

Evita falsos alarmes durante os processos de carga ou limpeza das
câmaras.
Enquanto estiver ativo, os pré-alarmes não se sinalizam e os alarmes
Alarme ativo
sinalizam-se como os pré-alarmes de todas as formas (som, ativação de
A central emite um aviso de alarme acústico, mostra o indicador relés e sinalização).
da(s) entrada(s) afetada(s) a vermelho, o indicador geral de alarme Para activá-lo/desativá-lo, premir a tecla Mute durante 3 segundos, o
acende e o alarme visual pisca.
display mostra o indicador SSSS.
Se não se desativar manualmente, o modo permanece ativo um máximo
Alarme de gás guardado
de 5 horas, depois desativa-se automaticamente.
Foi criado um alarme no passado.

Sem alarmes

Os indicadores de entrada são apresentados a verde.

O indicador da entrada afetada pisca a verde.

Entrada
4

Entrada
1

Manutenção

Fixo: Pré-alarme / alarme de gás / alarme de homem
fechado ativado.
Intermitente: Mau funcionamento / falha nos cabos
do detetor / transmissor / botão.

ESTADO

Bluetooth ativo (apenas
com módulo CAMM).

Alarme de gás
silenciado.

Presença de
alimentação.

Falha dos cabos / mau funcionamento

Função MUTE

Verde fixo: Botão de homem fechado ligado.
Vermelho intermitente rápido: Mau funcionamento /
falha nos cabos do botão.
Vermelho intermitente lento: Botão não detetado ou
desligado.
Vermelho fixo: Alarme de homem fechado ativo.

Fixo: Modo Set Hold ativo.
Intermitente: Modo Manutenção ativo.
Verde fixo: Bateria ligada.
Apagado: Bateria desligada *.

Entrada
2

Em caso de alarme de gás, um breve toque silencia o sinal
sonoro de alarme.
Os alarmes de homem fechado não podem ser
silenciados.

Fixo: Módulo CAMM em funcionamento.
Intermitente: Mau funcionamento do módulo CAMM.

Modo manutenção

Desativa os pré-alarmes e alarmes de gás durante 1 hora para tarefas de
manutenção.
A central emite 3 avisos sonoros curtos a cada dois minutos e o
Enquanto está ativo, não é sinalizado nenhum pré-alarme nem alarme
indicador da entrada afetada pisca a vermelho.
de gás.
Curto-circuito numa entrada
Para ativá-lo/desativá-lo, premir a tecla Mute durante 6 segundos, o
O indicador da entrada afetada pisca a vermelho e a entrada fica indicador SSSS pisca.
desativada. O indicador geral de alarme também pisca. Uma vez
corrigido o problema, restabelecer o funcionamento da entrada
Em caso de falha da alimentação elétrica, os detetores de gás
afetada, premindo a tecla Mute durante mais de 1 segundo.
desligam-se para aumentar a duração da bateria e o
indicador associado no display apaga-se.
Sinais de alarme:
As entradas de alarme de homem fechado continuam a funcionar
Ÿ Alarme de homem fechado / alarme de gás: Aviso sonoro
até que as baterias se esgotem.
duplo.
Ÿ Pré-alarme de gás: Aviso sonoro intermitente.
Relés
Ÿ Falha dos cabos / mau funcionamento: 3 sinais curtos a cada Consulte a tabela em anexo
2 minutos.

Entrada
3

Verde fixo: Transmissor / detetor de gás ligado.
Verde intermitente: Pré-alarme / Alarme de gás guardado.
Vermelho intermitente rápido: Mau funcionamento /
falha nos cabos do transmissor / detetor de gás.
Vermelho intermitente lento: Transmissor / detetor de gás
não detetado ou desligado.
Vermelho fixo: Pré-alarme / Alarme de gás ativo.

Em caso de utilização do detetor de amoníaco ou de CO2, o pré-alarme
deve estar ativado.

Funcionamento

Entrada
2

AKO-555241 / AKO-558241

Premindo durante 3 segundos, ativa/desativa o modo Set Hold.
Premindo durante 6 segundos, ativa/desativa o modo de
manutenção.
Um breve toque apaga os alarmes guardados.

Detetor / Transmissor de gás

Jumper de pré-alarme

Botão
AUTOCONFIGURAÇÃO

SECURE

AKO-555242 / AKO-558242
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Uma vez configurado, o display mostra a verde o indicador correspondente ao dispositivo
detetado em cada entrada:
Botão luminoso

Jumper
PRÉ-ALARME

Alarme visual
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System failure
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Gas Alarm 1 / 2
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sem alarmes ativos

Trapped person

Com alimentação
Bateria ligada*
Com alimentação
Bateria desligada*
Sem alimentação /
Com bateria *
Sem alimentação /
Sem bateria
Alarme de homem
fechado ativo

Falha nos cabos do detetor
de gás

A
Anula o aviso sonoro em caso de pré-alarme ou alarme de gás. Para
Limpar a superfície do equipamento com um pano macio, água e sabão.
ativá-lo, premir a tecla Mute.
Não utilize detergentes abrasivos, gasolina, álcool ou solventes, * Os modelos AKO-558xxx não dispõem de bateria
Não afeta o funcionamento dos relés nem dos indicadores.
Os alarmes de homem fechado não podem ser silenciados. poderão danificar o sensor.
No display é apresentado o indicador MMM.
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