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A AKO Electromecànica agradece-lhe e felicita-o por ter adquirido o nosso produto, em cujo desenvolvimento e fabrico foram utilizadas as 
tecnologias mais inovadoras, assim como processos de produção e controlo de qualidade rigorosos.

As diversas certificações de qualidade obtidas atestam o nosso compromisso em obter a satisfação dos clientes e o esforço contí- nuo em 
melhorar todos os dias. 

Trata-se de um produto de elevada prestação e tecnologicamente avançado. O seu funcionamento, bem como a prestação final alcançada, 
dependerão de uma planificação, instalação, configuração e colocação em funcionamento correctas. Leia atentamente o presente manual 
antes de proceder à instalação do produto e respeite sempre as indicações do mesmo. 

Apenas o pessoal qualificado pode instalar ou realizar assistência técnica ao produto. 

Este produto foi desenvolvido para ser utilizado nas aplicações descritas no respectivo manual. A AKO Electromecànica não garante o seu 
funcionamento em qualquer utilização não prevista no referido documento, assim como não se responsabilizará, em nenhum caso, por 
quaisquer danos decorrentes da utilização, configuração, instalação ou colocação em funcionamento incorrectas. 

O instalador e o cliente são responsáveis por cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis às instalações de destino dos nossos produtos. A 
AKO Electromecànica não se responsabilizará pelos danos decorrentes do incumprimento das mesmas. Siga rigorosamente as indicações 
descritas neste manual. 

De modo a estender ao máximo a vida útil dos nossos equipamentos, deve cumprir as seguintes observações: 

Proteja os equipamentos electrónicos de poeiras, sujidade, água, chuva, humidade, temperaturas elevadas, agentes químicos e 
substâncias corrosivas de qualquer tipo. 

Não submeta os equipamentos a golpes ou vibrações nem tente manipulá-los de forma diferente à que está indicada no manual. 

Nunca ultrapasse as especificações e limitações indicadas no manual. 

Respeite sempre as condições ambientais de trabalho e armazenagem indicadas. 

Durante a instalação e a respectiva conclusão evite deixar cabos soltos, partidos desprotegidos ou em más condiç- ões; isto pode 
originar um risco para o equipamento e para os respectivos utilizadores. 

A AKO Electromecànica reserva-se o direito de realizar modificações não metrológicas na documentação e no produto sem aviso prévio
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1.- Versões e referências

2.- Avisos

Ÿ Os transmissores 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. 

Ÿ Os transmissores não são adequados para zonas classificadas como potencialmente explosivas.

Ÿ Os transmissores / detetores monitorizam um ponto e não uma área. Se a fuga de gás não chegar ao 
sensor ou o nível de concentração no referido ponto não alcançar os valores previstos segundo o tipo 
de gás (ver pág. 3), não será ativado qualquer alarme. Se for necessária supervisão perimetral, devem 
instalar-se vários sensores à volta da área.

MODELO DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO

AKO-575022 Transmissor para gás R-22

12-30 Vdc

AKO-575134A Transmissor para gás R-134a

AKO-575404A Transmissor para gás R-404A

AKO-575410A Transmissor para gás R-410A

AKO-575507A Transmissor para gás R-507A

AKO-575400

Transmissor universal para gases
R-23 / R-32 / R-125 / R-134a / R-404A / R-407A / R-407F / 

R-410A / R-448A / R-449A / R-452A / R-455A / R-513A
*(R-450A / R-442A / R-454A / R-454c / R-1234yf / R-1234ze)

AKO-575400

Transmissor universal para gases com comunicação NBIoT
R-23 / R-32 / R-125 / R-134a / R-404A / R-407A / R-407F / 

R-410A / R-448A / R-449A / R-452A / R-455A / R-513A
*(R-450A / R-442A / R-454A / R-454c / R-1234yf / R-1234ze)

AKO-575744 Transmissor para gás R-744 (Co )2

AKO-575744NR
Transmissor para gás R-744 (Co ) 2 com comunicação NBIoT

(Inclui adaptador externo de 230 Vac a 15 Vdc)

AKO-58500 Módulo CAMM -

AKO-58120 Protetor para botão / detetor -

AKO-58110 Ferramenta de calibração -

AKO-575xxx AKO-58500 AKO-58120 AKO-58110

* Os gases entre parênteses são detetados prematuramente, ainda que sem um parâmetro de ajuste de medição 
específico. Para mais informações consulte a tabela da página 25.
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3.- Descrição do equipamento

Bluetooth ativo (só com módulo CAMM)*

Equipamento em programação.

Alarme de gás silenciado

O display apresenta o tipo de gás detetado.

O valor mostrado deve ser multiplicado por 10.

O display apresenta a concentração de gás 
atual em ppm (partes por milhão).

Fixo: Modo Set Hold ativo
Intermitente: Modo Manutenção ativo

Em caso de Pré-alarme ou Alarme de gás, um breve toque silencia o sinal de alarme (Ver parâmetro b03).
No menu de programação, sai do parâmetro sem guardar alterações, regressa ao nível anterior ou sai 
de programação.

Premindo durante 3 segundos, ativa/desativa o modo Set Hold (Ver pág. 12).

Premindo durante 6 segundos, ativa/desativa o modo de manutenção (Ver pág. 12).

No menu de programação, permite deslocar-se pelos vários níveis ou, durante o ajuste de um 
parâmetro, alterar o valor do mesmo.

Um breve toque (< 1 seg.) mostra sequencialmente o tipo de gás detetado, a data e hora.

Premindo durante 3 segundos, mostra os níveis de Pré-alarme e Alarme configurados.

No menu de programação, permite deslocar-se pelos vários níveis ou, durante o ajuste de um 
parâmetro, alterar o valor do mesmo.

Premindo durante 3 segundos, acede à configuração de níveis de alarmes (Ver pág. 15).

Premindo durante 6 segundos, acede ao menu de programação avançado (Ver pág. 15).

No menu de programação, acede ao nível mostrado no ecrã ou, durante o ajuste de um parâmetro, 
aceita o novo valor.

Teclado

Display

Sensor de gás

Teclado

Fixo: Pré-alarme de gás ativo.
Intermitente: Alarme de gás ativo.

Fixo: Módulo CAMM em funcionamento*

Intermitente: Mau funcionamento no

módulo CAMM*

Indicadores

Só AKO-575400 / AKO-575744NR

Fixo: ligado à rede NBIoT (banda estreita)
Apagado: NÃO ligado à rede NBIoT ou 
licença expirada.

Força a transmissão de dados para a nuvem através da conectividade NBIoT.

*Não disponível em AKO-575400N / AKO-575744NR

+

Só AKO-575400N / AKO-575744NR
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Pré-alarme de gás ativo. Apresenta-se intermitente juntamente com a concentração de 
gás (Ver pág. 13).

Assistente de configuração iniciado (Ver pág. 10).

Alarme de gás ativo. Apresenta-se intermitente juntamente com a concentração de 
gás (Ver pág. 13).

Erro ou mau funcionamento do sensor. Desligue a alimentação e volte a ligá-la. Se, 
passados alguns passados, o erro persistir, entre em contacto com o seu centro de 
assistência técnica.

Pedido de código de proteção (Ver págs. 22 e 23).

Detetou-se uma leitura superior a 300 PPM durante o processo de colocação no zero 
(Ver pág. 22).

A temperatura do sensor sofreu uma variação superior a 5 °C durante o processo de 
calibração ou colocação no zero (Ver págs.  22 e 23).

Foi ultrapassado o tempo máximo e a leitura não estabilizou durante o processo de 
calibração (15 min.) ou colocação no zero (5 min.) (Ver págs. 22 e 23).

O processo de calibração ou colocação no zero terminou corretamente (Ver págs. 22 e 23).

O sensor atingiu a sua temperatura máxima de trabalho.

Está a ser efetuada uma colocação no zero ou uma calibração (Ver págs. 22 e 23).

O sensor atingiu a sua temperatura mínima de trabalho.

Processo de inicialização do sensor de gás, este processo pode demorar até 3 minutos.

Mensagens
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4.- Instalação
AVISOS
-Os transmissores / detetores monitorizam um ponto e não uma área. Se a fuga de gás não 
chegar ao sensor ou o nível de concentração no referido ponto não alcançar os valores 
previstos segundo o tipo de gás (ver pág. 3), não será ativado qualquer alarme. Se for 
necessária supervisão perimetral, devem instalar-se vários sensores à volta da área.

-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. 

-Os transmissores / detetores de gás não são adequados para zonas classificadas como potencialmente 
explosivas.

Condições de trabalho:

-Evitar a manipulação de gases refrigerantes próximo do sensor. Se tal for inevitável, utilizar os modos de 
Set Hold ou Manutenção (Ver pág. 12)

-Não pintar o sensor nem colocá-lo próximo de solventes ou tintas.

-A exposição aos vapores da acetona pode gerar falsos alarmes.

-O sensor deve ser instalado longe de:

Ÿ Exaustores de fumos localizados ou provenientes de motores, geradores ou máquinas a motor 
(empilhadoras, etc.).

Ÿ Zonas com forte ventilação ou especialmente húmidas.

Só AKO-575400N / AKO-575744NR

Antes de ativar o dispositivo, certifique-se de que dispõe de cobertura suficiente no local de instalação. Não 
se aceitam devoluções de dispositivos ativados.

Evite instalar o dispositivo em paredes metálicas ou junto de dispositivos que possam provocar emissões 
radioelétricas.

Este dispositivo deve ser instalado numa zona com uma distância mínima de 20 cm relativamente ao corpo 
humano, para garantir o cumprimento da exposição humana em relação aos campos eletromagnéticos.

O detetor deve geralmente ser instalado numa zona onde possa concentrar-se gás, próximo dos lugares 
onde possam ocorrer fugas de gás:

Ÿ Em salas de compressores/geração de frio: perto de compressores e tanques de acumulação a pressão. No 
ambiente indicado, os elementos mais suscetíveis a apresentar fugas de refrigerante são válvulas, sensores 
de pressão, flanges e soldaduras. No ambiente indicado (salas de compressores e de geração de frio) com 
pouca ventilação, há duas estratégias de instalação viáveis:

Ÿ Deteção pontual: Colocam-se transmissores muito próximo dos pontos identificados como 
críticos/suscetíveis de fuga.

Ÿ Deteção perimetral: Os transmissores rodeiam a zona de equipamentos para assegurar que uma 
potencial fuga no sistema é detetada por algum dos transmissores.

Ÿ Espaços refrigerados (câmaras, ilhas, armários, vitrinas, etc.): Recomenda-se colocar o sensor em 
zonas baixas próximas do evaporador, apesar de ser importante evitar zonas de alta velocidade de ar 
como a entrada/saída de ar no evaporador e zonas próximas de portas com elevada frequência de 
passagem. 

É importante realizar uma instalação acessível para trabalhos de manutenção. Ainda assim, é aconselhável colocar 
o sensor afastado de zonas de passagem ou onde possa estar sujeito a embates acidentais.

Atualmente, os gases utilizados para refrigeração industrial, para os quais este transmissor foi concebido, são mais 
pesados do que o ar, concentrando-se sempre na parte mais baixa da sala ou espaço refrigerado; tenha isto em 
conta ao escolher o lugar para a instalação. Recomenda-se deixar uma distância à volta de cerca de 50 cm.
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Montagem

- Retirar os frisos (1) do equipamento.
- Desapertar os parafusos (2) rodando-os 1/4 de volta e abrir a tampa (3).
- Efetuar as furações para os prensa-estopas necessários para entrada dos cabos segundo as marcações pré-

estampadas da caixa e fixar os prensa-estopas no equipamento (4).
- Efetuar as 2 furações na parede com auxílio do esquema incluído.
- Fixar o equipamento à parede usando os parafusos e as buchas fornecidas (5). Se a parede não for de chapa 

(câmaras frigoríficas prefabricadas), utilizar unicamente os parafusos fornecidos sem bucha.
- Inserir os cabos nos prensa-estopas e ligar o equipamento seguindo o esquema da pág. 8.
- Fechar a tampa (3), inserir e apertar os parafusos (2) e voltar a colocar os frisos (1).

3

4

5

1

2 2

Ø Max. 20 mm 4
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Ligações

Os cabos entre o transmissor e a central NUNCA devem ser instalados num sistema de condução junto dos 
cabos de potência, controlo ou alimentação.
Desligar sempre a alimentação para efetuar as ligações.

Os cabos para as ligações do contacto do relé deverão possuir a secção adequada conforme o equipamento 
que se pretende ligar.
Determinadas normas internacionais referem que a alimentação do alarme deve ter origem num circuito 
diferente do utilizado para o sistema de refrigeração e ventilação; cumpra a norma local em vigor.
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Só AKO-575400N / 
AKO-575744NR
Inscrição em akonet.cloud

Para que o transmissor possa enviar dados de funcionamento 
para akonet.cloud, este deve estar registado. Para isto, basta 
entrar em (é necessário estar registado), https://akonet.cloud 
clique em «Junta novo dispositivo»  e proceder de uma MAS
das seguintes formas:

A.-Introduza os dados do número de série (S/N) e o 
código de validação/IMEI localizados na etiqueta e 
prima “Procurar”.

B.-Capte o código QR que aparece na etiqueta com a opção 
QRC (é necessário dispor de câmara no computador, 
tablet ou telemóvel).  

Estes dados encontram-se na etiqueta da parte direita do 
transmissor. Para obter mais detalhes, consulte o guia de 
utilização de akonet.cloud em 
“https://eshelpakonet.ako.com”
Para aceder a akonet.cloud, digite este endereço no seu browser (é 
recomendável utilizar o Google Chrome):  https://akonet.cloud.

Antes de ativar o dispositivo, certifique-se de que dispõe de cobertura suficiente no local de instalação. 
Não se aceitam devoluções de dispositivos ativados

Forçar transmissão

Ao terminar o assistente de configuração e o processo de conexão em akonet.cloud, é necessário forçar a primeira 
transmissão para confirmar o nível de cobertura:

Ÿ Prima as teclas ESC e SET durante 3 s.
Ÿ Após uns instantes, o ecrã mostra a qualidade do sinal NBIoT recebido:

O transmissor não começa a transmitir dados para akonet.cloud enquanto não se forçar a 
primeira transmissão. 

Baixa qualidade Qualidade média

Alta qualidade Erro de comunicação

A

B

S/N:
Valid. code / IMEI:

https://akonet.cloud 
https://eshelpakonet.ako.com/configuraci%C3%B3n-akogas
https://akonet.cloud
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ON

OFF

1

2

Assistente de configuração

1-.Ao receber alimentação pela primeira vez, o transmissor entra em 
modo ASSISTENTE. O display apresenta a mensagem  In{
intermitente com .0

2 N Q-.Com as teclas  e , seleccionar uma das opções segundo o tipo 
de instalação e premir  para validar:SET

 InI 0 InI 1= : Modo demo* = : Ligação a central de alarme

 InI 2= : Funcionamento autónomo

Se passar 1 minuto sem se premir nenhuma tecla, o 
transmissor passa automaticamente para o modo demo*.

Só AKO-575400 e AKO-575400N

3-.O display apresenta a mensagem Gc2, com as teclas N e Q 
selecionar o tipo de gás a medir (ALL, 125, 134A, 404A, 407A, 
407F, 410A, 448A, 449A, 513A, 452A, 32, 23 ou 455A), premir 
SET para validar.

Todos os modelos

O transmissor começa a funcionar normalmente.

Em caso de ligação do transmissor a uma central de alarme, executar o assistente de 
configuração no transmissor antes de fazê-lo na central.

Uma vez configurado o transmissor, esta função não volta a ativar-se. Para ativá-la de novo, desligar a 
alimentação, voltar a ligá-la e premir a sequência ,  e  antes que passem 2 minutos. N Q SET

4-.Se não é a primeira vez que se executa o assistente, ao finalizar o último passo, o display apresenta a 
mensagem  (parâmetros por defeito), podendo selecionar entre duas opções:dFp

  Só se modificam os parâmetros que afetam o assistente ( ,  e ), o resto permanece igual.0: Gc2 b04 o00

  Todos os parâmetros voltam ao seu valor de fábrica exceto os modificados pelo assistente.1:

Recomenda-se a colocação no zero no momento da colocação em funcionamento, consulte os 
diferentes métodos na página 2 .2

* O modo demo mostra a leitura da concentração de gás em ecrã intermitente com a mensagem  Não ativa InI.
Alarmes nem Pré-alarmes. Este modo permite adiar a configuração do transmissor. 

Nos dispositivos AKO-575744NR, o assistente de configuração não inicia automaticamente.
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Modos de funcionamento

Modo demo

Modo de demonstração em que o display apresenta a concentração de gás alternadamente com a mensagem InI.

Não ativa nenhum alarme nem permite ativar nenhuma função.

Ativa-se com a opção 0 do assistente de configuração ou após 60 segundos sem selecionar nenhuma das outras 
opções.

Premindo-se qualquer tecla, o equipamento volta ao modo de “Assistente de configuração”.

Ligação a central de alarme

Escolher esta opção se o transmissor estiver ligado a uma central de alarme compatível. 

Neste modo, o alarme acústico fica desativado e a saída é configurada para comunicar com a central.

Centrais compatíveis: AKO-555241 AKO-555242 AKO-558241 

 AKO-558242 AKO-55624 AKO-55724.

Funcionamento autónomo

Escolher esta opção para que o transmissor funcione de forma independente.

Tanto o modo de funcionamento como a configuração da saída podem ser consultados através dos 
parâmetros de só leitura InI e o00, respetivamente.

5.- Funcionamento

Sem alarmes

O display apresenta a concentração de gás atual em ppm (Partes por milhão) (se b01=0) ou o 
tipo de gás a medir (b01=1). 
O parâmetro b02 permite fixar um valor inferior ao qual o display apresenta sempre zero.

Só AKO-575400N / AKO-575744NR
O transmissor envia para a nuvem (akonet.cloud) os dados de concentração de gás e outros dados de 
funcionamento, para regular cada intervalo em função do parâmetro “Intervalo de registo contínuo” de 
akonet.cloud.
Todas as alterações na configuração do transmissor ou no seu funcionamento (alteração de modos, erros, etc.) são 
enviadas imediatamente para a nuvem.

As concentrações medidas inferiores a 75 PPM podem dever-se a erros de medição ou a erros de calibração. 
Para uma maior precisão, recomenda-se uma calibração no final da instalação do transmissor.

Erro de sensor / mau funcionamento

A central emite 3 avisos sonoros curtos a cada dois minutos e o indicador da entrada afetada 
pisca a vermelho. Desligue a alimentação e volte a ligá-la. Se, passados alguns passados, o 
erro persistir, entre em contacto com o seu centro de assistência técnica.

Função MUTE

Silencia o som e/ou desativa os relés de pré-alarmes e alarmes de gás em função da configuração do parâmetro 
b03. Não afeta o funcionamento dos indicadores.

Para ativá-la, premir a tecla  em qualquer momento enquanto estiver ativo um pré-alarme ou alarme. O MUT
display mostra o indicador de alarme silenciado .MMM

Opcionalmente também pode ser ativada de forma remota através da entrada digital 1 (DI1).

Esta função anula-se automaticamente cada vez que um alarme muda de estado (de pré-alarme a alarme, de 
alarme a pré-alarme).
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Modo Set Hold

Evita falsos alarmes durante os processos de carga ou limpeza das câmaras. 

Enquanto estiver ativo, os pré-alarmes não são sinalizados e os alarmes são sinalizados como pré-alarmes para 
todos os efeitos (som, ativação de relés e sinalização).

Para ativá-lo/desativá-lo, premir a tecla  durante 3 segundos, o display mostra o indicador SHD SSSS.

Opcionalmente também pode ser ativado/desativado de forma remota através da entrada digital 2 (DI2).

Este modo permanece ativo durante, no máximo, 5 horas; em seguida, desativa-se automaticamente.

Caso seja ativado através da tecla , só pode ser desativado com a mesma tecla; o mesmo acontece SHD
com a ativação através da entrada digital 2.

Modo manutenção

Desativa os pré-alarmes e alarmes de gás durante 1 hora para tarefas de manutenção.

Enquanto estiver ativo, não é sinalizado nenhum pré-alarme nem alarme de gás.

Para ativá-lo/desativá-lo, premir a tecla  durante 6 segundos, o indicador  pisca.SHD SSSS

Se houver um aumento brusco da temperatura próximo do transmissor, seja durante os processo de 
carregamento da câmara ou porque a porta ficou aberta acidentalmente, existe o risco de se produzir 
condensação no interior do transmissor. Nestas condições, o modo de manutenção é ativado 
temporariamente para evitar falsos alarmes. Passados entre 3 e 15 minutos, o transmissor regressa ao 
funcionamento normal. 
Nestes casos, o modo de manutenção não pode ser desativado manualmente.

Uma vez finalizada a calibração, o modo de manutenção ativa-se automaticamente durante 5 minutos 
para evitar a ativação de alarmes. 
Neste caso, o modo de manutenção não pode ser desativado manualmente.

Código de acesso (Password)

Permite limitar o acesso às funções do transmissor só ao pessoal autorizado. O parâmetro b11 estabelece o código 
e o parâmetro b10 define a função do código: 

b10=0 Desativado

b10=1 Bloqueia o acesso à programação (Parâmetros), mas permite o uso das funções rápidas do teclado

b10=2 Bloqueio a todas as funções do teclado
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Alarm

ON

AL3

AL3 - AL4

Alarmes

O transmissor emite um alarme acústico, o indicador de alarme pisca e ativa o relés caso sejam ultrapassados 
determinados níveis de concentração de gás. Caso o transmissor esteja ligado a uma central, será esta a emitir o 
alarme acústico. Os relés são ativados em ambos os dispositivos.

Há dois níveis de alarme em função da concentração de gás detetada, Pré-alarme e Alarme. Ambos os níveis estão 
predefinidos de fábrica a 500 e 1000 PPM, respetivamente. Os referidos valores cumprem as normas nacionais e 
internacionais. Não obstante, certifique-se de que os referidos valores cumprem a norma local em vigor. Para poder 
modificá-los, o parâmetro AL1 deve ser configurado a 1.

Só AKO-575400N / AKO-575744NR
Os pré-alarmes e alarmes são enviados imediatamente para a nuvem - tanto a sua ativação como a sua desativação.

Pré-alarme

Avisa o utilizador que a concentração de gás está a aumentar.

O relé de Pré-Alarme pode ser ligado a sistemas de extração de ar para descartar 
possíveis fugas transitórias ou falsas deteções provocadas por agentes externos.

O nível de ativação de Pré-Alarme é determinado pelo parâmetro AL3 e é desativado quando é inferior a AL3 
menos o diferencial AL4.

O parâmetro AL5 permite aplicar um tempo de atraso desde o momento em que se ultrapassa AL3 até o Pré-
Alarme disparar.

O parâmetro AL2 permite desativar o Pré-Alarme; antes de o fazer, certifique-se de que a norma aplicável o 
permite.

Alarme

Avisa o utilizador que a concentração de gás atingiu níveis altos.

Recomenda-se utilizar o relé de alarme para parar a instalação, ligando-o à cadeia de 
seguranças.

O nível de ativação de Pré-Alarme é determinado pelo parâmetro AL6 e é desativado quando é inferior a AL6 
menos o diferencial AL7.

O parâmetro AL8 permite aplicar um tempo de atraso desde o momento em que se ultrapassa AL6 até o Alarme 
disparar.

Entradas digitais

O transmissor dispõe de 2 entradas digitais que permitem ativar as funções de Mute (DI1) e Set Hold (DI2) de 
forma remota. As ligações de ambas estão indicadas na página 8.

Um toque ativa / desativa cada função. A polaridade das entradas é configurada através dos parâmetros I11 (DI1) 
e I21 (DI2).
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6.- Configuração 

Acesso direto a níveis de alarme

Para aceder à configuração dos níveis de Pré-
alarme e alarme, premir a tecla SET durante 3 
segundos. (Só se AL1=1)

Menu de programação

Através do menu de programação, poderá 
configurar os diferentes parâmetros para adaptar o funcionamento do transmissor às necessidades da sua 
instalação.
Para aceder ao menu de programação, premir a tecla SET durante 6 segundos.

IMPORTANTE: Se foi configurada a função do código de acesso como bloqueio do teclado (b10=2) 
ou como bloqueio acesso a parâmetros (b10=1), ao tentar aceder a qualquer uma das duas funções, 
será solicitada a introdução do código de acesso programado em b11. Se o código introduzido não 
estiver correto, o equipamento voltará a mostrar a concentração de gás. (ver pág. 12).

Indicação 
concentração 

gás

Soltar SET para 
aceder a níveis 

de alarme

Soltar SET para 
aceder à 

programação

3 seg. 6 seg.
t

FORA DE 
PROGRAMAÇÃO

EM
PROGRAMAÇÃO

Indicação
concentração

Nível 1
Menus

Nível 2
Parâmetros

Nível 3
Valores

Alterar
valor

Alterar
parâmetro

Alterar
menu

OK OK

OKOK

OK

10 seg.

20 seg. 20 seg.

20 seg.

G
ua

rd
a 

al
te

ra
çõ

es

N
ão

 g
ua

rd
a 

al
te

ra
çõ

es

Sai do parâmetro sem guardar alterações, 
regressa ao nível anterior ou sai de 
programação.

Permite deslocar-se pelos vários níveis ou, 
durante o ajuste de um parâmetro, alterar o 
valor do mesmo.

Permite deslocar-se pelos vários níveis ou, 
durante o ajuste de um parâmetro, alterar o 
valor do mesmo.

Acede ao nível mostrado no ecrã ou, durante o 
ajuste de um parâmetro, aceita o novo valor.

Funcionamento do teclado em programação

Solo AKO-575400N / AKO-575744NR

A configuração também pode ser feita através de akonet.cloud, para mais informações acesse:

https://eshelpakonet.ako.com

https://eshelpakonet.ako.com/configuraci%C3%B3n-akogas
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Parâmetros

Os parâmetros de funcionamento do equipamento estão organizados em diferentes grupos ou famílias segundo a 
sua função. A coluna Def. indica os parâmetros por defeito configurados na fábrica.

CONFIGURAÇÃO DE ALARMES

Descrição Valores Min. Def. Max.

AL AL1 Níveis de alarme: 0: Segundo norma; 1: Ajustado pelo utilizador 0 1 1

AL2 Pré-alarme 0: Desativado; 1: Ativado 0 1 1

AL3 Nível de Pré-alarme *
AKO-575744

PPM
b02 /

AL4+1

3000
AL6AKO-575744NR 1000

Modelos restantes 500

AL4 Diferencial Pré-alarme PPM 10 100 200

AL5 Atraso Pré-alarme (0: Desativado) Min. 0 0 15

AL6 Nível de Alarme *
AKO-575744

PPM AL3
4000 5000

AKO-575744NR 1400 5000

Modelos restantes 1000 2000

AL7 Diferencial Alarme PPM 10 100 200

AL8 Atraso Alarme (0:: Desativado) Min. 0 0 15

EP Saída a nível 1

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Descrição Valores Min. Def. Max.

bcn gc1 Tipo de gás a medir (só leitura) - - -

gc2
Gás a medir com o sensor Universal (só se Gc1=brd1) ALL;  125;  134A; 
404A;  407A;  407F;  410A;  448A;  449A;  513A;   452A;  32;  23;  455A

**

b01 Visualização 0: Medida em PPM; 1: Tipo de gás a medir 0 0 1

b02

Valor mínimo a mostrar no display (os valores inferiores são 
apresentados como 0). Não afeta os valores mostrados por 
comunicação (AKONet ou módulo CAMM)

PPM 0 0 250

b03

Função da tecla mute (aplicável a Alarme e Pré-alarme)

 0: Desativada  1: Desativa alarme acústico 

 2: Desativa relé  3: Desativa ambos

0 1 3

b04 Alarme acústico 0: Desativado; 1: Ativado 0 ** 1

b10
Função do código de acesso (password)  0: Desativado; 

 1: Bloqueio acesso a parâmetros 2: Bloqueio do teclado
0 0 2

b11 Código de acesso (password) 0 0 99

b20 Direção MODBUS 1 *** 247

b21
Velocidade MODBUS  0: 9600 bps 1: 19200 bps 

  2: 38400 bps  3: 57600 bps
0 0 3

EP Saída a nível 1

N
ível 1

N
ível 2

* Para poder alterar estes níveis, o parâmetro AL1 deve estar configurado em 1.
** Segundo assistente de configuração, ver pág. 10.
*** Por defeito, a direção MODBUS é apresentada na etiqueta do transmissor. 
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CONFIGURAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Descrição Valores Min. Def. Max.

{n0
{00

Colocação no zero do sensor (só para calibração, ver pág. 22)
0: Desativado; 1: Colocação no zero ativada

0 - 1

{01
Ajuste do sensor (só para calibração, ver pág. 23)
0: Desativado; 1: Ajuste ativado

0 - 1

{11
Polaridade entrada digital 1 (Mute remoto)

0: Ativa ao abrir contacto; 1: Ativa ao fechar contacto
0 0 1

{21
Polaridade entrada digital 2 (Set hold remoto)

0: Ativa ao abrir contacto; 1: Ativa ao fechar contacto
0 0 1

o00
Tipo de saída 4/20 mA (só leitura)

0: Calibrada para central de alarme; 1: Linear
0 ** 1

EP Saída a nível 1

INFORMAÇÃO (só leitura)

Descrição Valores Min. Def. Max.

tid
{nI

Modos de funcionamento (só leitura)  0: Modo demo; 
 1: Ligação a central de alarme  2: Funcionamento autónomo

0 ** 2

PU Versão do programa - - -

Pr Revisão do programa - - -

bU Versão de bootloader - - -

br Revisão de bootloader - - -

PAr Revisão de mapa de parâmetros - - -

PCr Valor CRC do programa - - -

bCr Valor CRC do bootloader - - -

EP Saída a nível 1

N
íve

l 1

N
íve

l 2

** Segundo assistente de configuração, ver pág. 10.
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7.- Conectividade

Os transmissores dispõem de uma porta para ligação de dados RS485 (MODBUS), que permite geri-los à distância 
através de um servidor AKO-5012.

A direção MODBUS é definida de fábrica e é indicada na etiqueta de características colocada na lateral esquerda 
do alarme. A referida direção deve ser diferente para cada equipamento dentro de uma mesma rede. A direção 
pode ser alterada através do parâmetro b20. Uma vez modificada, a indicação da etiqueta perde a validade.

Tr
+

G
N

D

Tr
-

>25 ** 

10
00

 m

Não se requerem resistências de terminação.

SECURE

CONTROL
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8.- Manutenção

Ÿ Limpar a superfície do equipamento com um pano macio, água e sabão.
Ÿ Não utilize detergentes abrasivos, gasolina, álcool ou solventes; estes poderão danificar o sensor.

9.- Instalação do kit de calibração AKO-58110

O kit de calibração AKO-58110 permite realizar o teste, a verificação da precisão, a colocação no zero e a 
calibração do transmissor; estes trabalhos são explicados nas próximas páginas.

1

2

Instalar o kit acoplando-o à janela do transmissor 
como mostrado na imagem.

Ligar o regulador da botija de gás na extremidade 
livre do tubo transparente.

Pressionar com força até ao encaixe completo.

Para extrai-lo, puxe para fora a extremidade inferior.
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10.- Teste de funcionamento (Bump Test)

Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110
 Garrafa de gás refrigerante diluído em ar (< 2000 ppm)*

As normas internacionais EN-378 e F-GAS obrigam a verificar o correto funcionamento do transmissor 
pelo menos uma vez por ano; reveja o que a norma local em vigor especifica para estes casos.
Certifique-se sempre de que cumpre a norma local em vigor.

Ÿ Antes de iniciar o teste, rever a configuração do Pré-alarme (AL2), deve estar ativada para poder verificar a 
sua ativação. Recomenda-se a desativação dos atrasos de Pré-alarme (AL5) e de Alarme (AL8) para agilizar 
o processo de teste.

Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110 como explicado na página 19.
Ÿ Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.
Ÿ Após alguns instantes, a leitura de concentração do transmissor começa a aumentar até chegar ao nível de 

Pré-alarme e posteriormente ao de Alarme.
Ÿ Verificar se tanto o Pré-alarme como o Alarme são sinalizados corretamente e se os relés correspondentes 

são ativados.
Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás, desligar a botija e retirar o kit de calibração do transmissor.

O transmissor pode demorar alguns minutos a voltar a indicar os valores de concentração anteriores ao 
teste.

Uma vez finalizado o teste, repor os parâmetros de Pré-alarme (AL2) e atrasos (AL5 e AL8) para os valores 
anteriores ao início do teste.

*Utilizar uma botija com o tipo de gás adequado à sensibilidade do transmissor a calibrar. 



5750H006 Ed.08

21

11.- Verificação da precisão (Calibração)

Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110
 Garrafa de gás refrigerante diluído em ar (< 2000 ppm)*

A AKO recomenda verificar a precisão do transmissor pelo menos uma vez por ano; reveja o que a 
norma local em vigor especifica para estes casos.
Certifique-se sempre de que cumpre a norma local em vigor.

Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110 como explicado na página 19.
Ÿ Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.
Ÿ Após alguns instantes, a leitura de concentração do transmissor começa a aumentar, esperar que a leitura 

estabilize.
Ÿ Comparar a leitura mostrada com o valor calibrado da botija de gás. Se a precisão for adequada para a 

aplicação prevista, não é preciso realizar nenhuma calibração; caso contrário, calibrar o transmissor 
conforme indicado na página 23.

Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás, desligar a botija e retirar o kit de calibração do transmissor.

O transmissor pode demorar alguns minutos a voltar a indicar os valores de concentração anteriores à 
verificação.

*Utilizar uma botija com o tipo de gás adequado à sensibilidade do transmissor a calibrar. 
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CÓDIGO ERRO

EC Detetou-se uma leitura superior a 300 PPM durante o processo.

Et A temperatura do sensor sofreu uma variação superior a 5 °C.

Eto Ultrapassou-se o tempo máximo (5 min.) e a leitura não estabilizou.

12.- Colocação no zero

OPÇÃO A: AR LIMPO (Não é válido para AKO-575744 / AKO-575744NR)
Ÿ Antes de iniciar a colocação no zero, garantir que o ambiente do recinto está isento de gases fréons ou 

de substâncias que possam afetar o transmissor e que o transmissor tenha estado em funcionamento 
durante pelo menos 20 minutos.

Ÿ Entrar no menu de programação premindo a tecla SET durante 10 segundos e aceder ao parâmetro {00 
(Ver pág. 15). O equipamento solicita um código de confirmação (Cod), introduzir o código 63 com as teclas 
Q e N e premir SET. 

Ÿ Selecionar a opção 1 com as teclas Q e N e premir SET, o processo começa.

Ÿ Durante o processo, o display mostra a concentração de gás alternadamente com a mensagem CAL e o 
símbolo  aceso. Este processo pode demorar entre 30 segundos e 5 minutos. Ao finalizar, se a colocação GA
no zero tiver corrido bem, o display mostra a mensagem End e emite um sinal prolongado.

OPÇÃO B: COM GÁS NITROGÉNIO

Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110

 Botija de nitrogénio

Ÿ Antes de iniciar a colocação no zero, garantir que o transmissor tenha estado em funcionamento 
durante pelo menos 20 minutos.

Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110 como explicado na página 19.

Ÿ Entrar no menu de programação premindo a tecla SET durante 10 segundos e aceder ao parâmetro {00 
(Ver pág. 15). O equipamento solicita um código de confirmação (Cod), introduzir o código 63 com as teclas 
Q e N e premir SET. 

Ÿ Selecionar a opção 1 com as teclas Q e N e premir SET, o processo começa.

Ÿ Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.

Ÿ Durante o processo, o display mostra a concentração de gás alternadamente com a mensagem CAL e o 
símbolo  aceso. Este processo pode demorar entre 30 segundos e 5 minutos. Ao finalizar, se a colocação GA
no zero tiver corrido bem, o display mostra a mensagem End e emite um sinal prolongado.

Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás, desligar a botija e retirar o kit de calibração do transmissor.

Se durante a colocação no zero se detetar algum problema, o transmissor emite três sinais breves e 
mostra um dos seguintes códigos de erro:
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13.- Regulação da escala completa

Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110
  Garrafa de gás refrigerante calibrado* de 2000 PPM (5000 PPM para AKO-575744 / 

AKO-575744NR)

Verifique se a norma local em vigor exige uma frequência de calibração específica. Certifique-se 
sempre de que cumpre a norma local em vigor.

Ÿ Antes de iniciar a calibração, garantir que o transmissor tenha estado em funcionamento durante pelo 
menos 20 minutos.

Ÿ Realizar uma colocação no zero do transmissor como explicado na página 22.

Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110 como explicado na página 19.

Ÿ Entrar no menu de programação premindo a tecla SET durante 10 segundos.

Ÿ Em caso de calibração de um transmissor universal AKO-575400 ou AKO-575400N, configurar o 
parâmetro Gc2 para ALL.

Ÿ Aceder ao parâmetro {01 (Ver pág. 15). O equipamento solicita um código de confirmação (Cod), introduzir 
o código 63 com as teclas Q e N e premir SET.

Ÿ Selecionar a opção 1 com as teclas Q e N e premir SET, o processo começa.

Ÿ Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.

Ÿ Durante o processo, o display mostra a concentração de gás alternadamente com a mensagem CAL e o 
símbolo  aceso. Este processo pode demorar até 15 minutos. Ao finalizar, se a calibração tiver corrido GAS
bem, o display mostra a mensagem End e emite um sinal prolongado.

Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás, desligar a botija e retirar o kit de calibração do transmissor.

Se durante a calibração se detetar algum problema, o transmissor emite três sinais breves e mostra um 
dos seguintes códigos de erro:

O transmissor pode demorar alguns minutos a voltar a indicar os valores de concentração anteriores à 
calibração.

Só AKO-575400 / 575400N: Una vez finalizado o teste, repor o parâmetro Gc2 para o valor anterior 
ao início da calibração.

Uma vez finalizada a calibração, o modo de manutenção ativa-se automaticamente durante 5 minutos para 
evitar a ativação de alarmes. 
Neste caso, o modo de manutenção não pode ser desativado manualmente.

CÓDIGO ERRO

Et A temperatura do sensor sofreu uma variação superior a 5 °C.

Eto Ultrapassou-se o tempo máximo (15 min.) e a leitura não estabilizou.

*Utilizar uma garrafa com o tipo de gás adequado à sensibilidade do transmissor a calibrar. Para calibrar o modelo 
AKO-575400 ou AKO-575400N, ajustar o parâmetro Gc2 em 134A e utilizar uma garrafa de gás refrigerante 
R134a diluído em ar a 2000 ppm.
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14.- Especificações técnicas

Alimentação .......................................................................................................................................12 - 30 Vdc
Consumo Típico........................................................................................................................................75 mA
 Máximo ..................................................................................................................................125 mA
Relé Pré-alarme / Alarme..............................................................................SPDT 30 Vdc 2 A, 30 Vac 2A cos j=1
Temperatura ambiente de trabalho .................................................................................................-30 ºC a 50 ºC
Temperatura ambiente de armazenamento......................................................................................-30 ºC a 60 ºC
Intervalo de humidade máxima permitida.............................................................0 - 95 % HR (sem condensação)
Grau de proteção (Com exceção do AKO-575744NR) ....................................................................................IP 68
Tipo de sensor ......................................................................................NDIR (Non-Dispersive Infrared Technology)
Intervalo de visualização AKO-575744 / AKO-575744NR ...........................................................0 - 5000 x1 ppm
 Modelos restantes ...............................................................................0 - 2000 x1 ppm
Estimativa de vida útil ................................................................................................................................7 anos
Dimensões ......................................................................................................202 mm (L) x 82 (A) x 55.5 mm (P)

Só AKO-575400N

Bandas ............................................................NBIoT (Narrow band) LTE Cat NB1 | B2, B3, B4, B8, B12, B13, B20

 Banda ...................... Frequência Rx...........................Frequência Tx
 2 .......................1930 MHz ~ 1990 MHz .................1850 MHz ~ 1910 MHz

 3 .......................1805 MHz ~ 1880 MHz .................1710 MHz ~ 1785 MHz
 4 .......................2110 MHz ~ 2155 MHz .................1710 MHz ~ 1755 MHz

 8 .........................925 MHz ~ 960 MHz .....................880 MHz ~ 915 MHz
 12 ........................729 MHz ~ 746 MHz .....................699 MHz ~ 716 MHz

 13 ........................746 MHz ~ 756 MHz .....................777 MHz ~ 787 MHz
 20 ........................791 MHz ~ 821 MHz .....................832 MHz ~ 862 MHz

Potência máxima de transmissão ...........................................................................................23,5 dBm conduzida
Antena ......................................................................................................................................................Interna

Fonte de energia externa (Solo AKO-575744NR)

Temperatura ambiente de trabalho.....................................................................................................0 ºC a 40 ºC
Faixa de alimentação de entrada ....................................................................................90 - 264 Vac / 47 - 63 Hz
Tensão de saída .........................................................................................................................................15 Vdc
Corrente máxima de saída ...............................................................................................................................1 A
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Erro de medição de acordo com a configuração do parâmetro Gc2

Temp.

-30 ºC a -20 ºC / 
45 ºC ºC a 50

6% 10% 8% 10% 10% 12% 12% 12% 11% 13% 13% 13% 13%

-20 ºC a 45 ºC 4% 7% 5% 7% 7% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 10%

Erro de medição se Gc2 = ALL

R-125 / R-134A / R-404A / R-407A / 
R-407F / R-410A / R-448A / R-449A 

R-513A / R-452A / R-32 / R-23 / R-455A / R-450A / 
R-442A / R-454A / R-454c / R-1234yf / R-1234ze

Temp. -30 ºC a 50 ºC 32% 35%

R
-1

3
4
a

R
-4

0
4
A

R
-4

0
7
A

R
-4

1
0
A

R
-1

2
5

R
-4

4
8
A

R
-4

4
9
A

R
-4

0
7
F

R
-5

1
3
A

R
-4

5
2

A

R
-3

2

R
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Tabela 2: Erro de medição do transmissor AKO-575400 / 575400N

Especificações dos sensores:

Precisão -30 ºC a -20 ºC 7% 8% 7% 8% 8%
Ver 

tabela 2

7%

Precisão -20 ºC a 45 ºC 4% 5% 3% 5% 4% 3%

Precisão 45 ºC a 50 ºC 7% 8% 7% 8% 8% 7%

Nível de concentração 
detetável (PPM)

Mínimo 20 20 20 40 10 20 20

Máximo 2000 5000

Níveis de alarme (PPM)*
Inferior 500 3000

Superior 1000 4000

Tempo de resposta em alarme (Seg.)** 60

Tempo de resposta em escala completa (Seg.) 180

Tempo de recuperação (Seg.) 300

Vida útil (anos) 7

Frequência de teste recomendada (anos)*** 1
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* Os níveis de alarme são personalizáveis. São indicados os valores por defeito, aceitáveis para cumprir todas as normas locais e internacionais 

orientadas para a segurança das pessoas. Estes valores podem ser excessivos para detetar pequenas fugas.

** É indicado o tempo de resposta para um nível de alarme a 1000 PPM. O tempo depende do valor de alarme ajustado pelo utilizador.

*** É necessário utilizar um gás calibrado para realizar o teste.
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Os valores de precisão indicados são válidos quando se coloca o transmissor a zeros, depois de instalado na sua 

localização definitiva e com a temperatura de trabalho prevista.
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15.- Acessórios

Ferramenta de calibração para transmissores AKO-58110

Permite realizar o teste (Bump test), a verificação da precisão, a colocação no zero e a calibração no terreno dos 
transmissores de gás AKO-575xxx. 

Protetor AKO-58120
Protege o transmissor de gás AKO-575xxx de eventuais embates.
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Módulo CAMM AKO-58500

Em combinação com a aplicação para dispositivos móveis, proporciona ao equipamento funcionalidades múltiplas:

 - Registo de dados - Resumos de atividade

 - Registo de alterações na configuração - Registo de eventos e alertas

 - Configuração remota - Controlo remoto de funções

 - Funções de relógio em tempo real
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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

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