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Utilização do alarme AKOGas em instalações frigoríficas
Os alarmes de gás da série AKO-55624 / 55724 foram concebidos para a deteção de gases refrigerantes em instalações frigoríficas.
Existem diferentes modelos de detetores consoante o tipo de gás utilizado. Certifique-se de que escolhe a versão correta utilizando a tabela apresentada.

Localização do detector
A localização do detector é crucial para a optimização da detecção de fugas. Para a definir, devem ter-se em conta vários factores:
Tipo de refrigerante/s utilizados
O tipo de gás refrigerante a detectar influencia a escolha do tipo de detector. Em caso de utilização de diferentes tipos de gases, é possível que deva utilizar mais de um
detector para assegurar a sua instalação. Consulte a seguinte tabela para ficar a conhecer a sensibilidade de cada detector.

DESCRIPCIÓN

GASES QUE DETECTA

NIVELES POR DEFECTO
PRE-ALARMA ALARMA

SEGUNDO SET DE NIVELES
PRE-ALARMA ALARMA

AKO-57613 Detetor de gás para amoníaco (R-717)

R-717 (NH3 / amoniaco)

500 ppm

1000 ppm

-

-

AKO-57614 Detetor de gás universal

R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F,
R-409A, R-408A, R-410A, R-422A, R-422D,
R-424A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A,
R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A

500 ppm

1000 ppm

1500 ppm

3000 ppm

AKO-57615 Detetor de gás para CO2 (R-744)

R-744 (CO2)

4000 ppm

8000 ppm

5000 ppm

10000 ppm

AKO-55624 Central de alarmes de 1 entrada

Consoante o detetor ligado

-

-

-

-

AKO-55724 Central de alarmes de 4 entradas

Consoante os detetores ligados

-

-

-

-

Condições ambientais
Determinadas condições ambientais podem afectar o detector e gerar alarmes falsos, por exemplo:
Ÿ Saídas de fumos localizadas ou procedentes de motores, geradores ou máquinas motorizadas (empilhadoras, etc.).
Ÿ Salas onde se proceda à manipulação ou armazenagem de solventes, pinturas ou gases refrigerantes.
Ÿ Zonas onde possam ocorrer processos de fermentação ou amadurecimento de produtos (pão, piza, fruta, etc.).
Ÿ Zonas com forte ventilação (as fugas não chegam a ser detectadas devido à elevada renovação do ar).

Deve evitar-se a instalação do detector nas zonas descritas ou, em qualquer caso, optar por um local onde seja afectado o menos possível.
Evite instalar o detetor próximo de produtos ou equipamentos que possam emitir CO2. A respiração humana perto do detetor pode aumentar o nível de CO2 e
gerar falsos alarmes.
Manter o ambiente de trabalho do detetor livre de agentes químicos (dissolventes, pinturas, álcool, produtos de limpeza, silicones e derivados, etileno, etc.).
Local de instalação
Se o detector for instalado em zonas ao ar livre, deve situar-se num local protegido da chuva, do sol e das intempéries em geral, mas próximo de áreas de possível
origem de fugas (juntas, válvulas, etc.), pois nestes locais é mais provável que uma fuga não se concentre em nenhuma zona em concreto.
Na eventualidade de uma instalação no interior de uma câmara, deve evitar-se a aplicação junto ao evaporador, dado que será afectado por fortes correntes de ar.
A saída de recirculação da câmara poderá ser um bom local pois, em caso de fuga, as correntes de ar conduzirão até esse ponto.
Se o detector for instalado na sala de compressores, dever-se-á optar pelo local onde é mais provável ocorrer uma acumulação de gás, tendo em conta as condições
ambientais e tentando que esteja próximo de possíveis pontos de risco de fugas (juntas, válvulas, etc.).
Regras gerais
Após a determinação do local de instalação, deverão respeitar-se as seguintes regras:
Ÿ Ao redor do detector deve existir um espaço livre (sem objectos, armários, tubagens, etc.) de
aprox. 50 cm, de modo a permitir a circulação do ar. Além disso, o detector deve estar
situado num local com risco mínimo de ocorrência de impactos.
Ÿ Não deverá ser permitido empilhar material próximo do detector, pois isso dificultaria a
circulação do ar, o que impediria a detecção correcta das fugas.
Ÿ Tendo em conta as características do refrigerante empregue, os sensores dos detetores
utilizados para controlar a concentração deverão estar colocados à altura das pessoas.
Advertencias
Ÿ Os detetores medem a concentração de gás num ponto, se a fuga de gás não alcança o
detetor não será ativado o alarme.
Ÿ Os detetores não podem monitorizar áreas, caso solicitar uma supervisão do perímetro,
devem ser instalados vários detetores em torno da área que se pretende controlar.
Ÿ Recomenda-se proceder a um estudo detalhado da localização do(s) detetor(es), 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.
Ÿ Os detetores descritos foram concebidos para detetar concentrações de gás capazes de
afetar as condições ambientais da sala, (deslocação do oxigénio), não se garante a
deteção de pequenas fugas de refrigerante.

50 cm

50 cm
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Relés de pré-alarme e alarme
Aplicação
Os relés de pré-alarme e alarme destinam-se a provocar uma reação na instalação ao detetarem gases refrigerantes, a fim de minimizar os problemas que esses gases
possam causar.
PRÉ-ALARME
Ÿ Activação:

Pequenas concentrações de gás, deteções falsas provocadas por agentes externos (CO2, solventes, etc.) ou deteção inicial de concentrações
maiores. Este último factor provocará uma posterior activação do alarme, à medida que for aumentando a concentração de gás..

Ÿ Sinalização:

CENTRAL AKO-55624 / 55724

INTERMITENTE

FIXO*

DETETOR AKO-5761x

FIXO

INTERMITENTE

FIXO

INTERMITENTE**

Ÿ Relé de pré-alarme: regra geral, será utilizado para activar a ventilação forçada da sala e, desse modo descartar possíveis fugas transitórias ou detecções falsas.
Ÿ Ligações

AKO-55624 / 55724

100 - 240 V~
50/60 Hz
L
N

GAS

Gas
Gas
Pre-Alarm Alarm
RY3
RY2

Extractor de ar
230 V~
Vac

NC C NO NC C NO

L

N

ALARME
Ÿ Activação:

Concentrações de gás significativas na instalação podem representar um problema para a segurança das pessoas e, a médio prazo, deteriorar
os produtos armazenados na câmara.

Ÿ Sinalização:

CENTRAL AKO-55624 / 55724

INTERMITENTE

FIXO

INTERMITENTE

SINAL A DOIS TONS

SINAL A DOIS TONS**

É recomendável usar esta saída para deter a instalação, conectando o relé de alarme em série com a corrente de segurança da instalação.

Ÿ Ligações

AKO-55624 / 55724

100 - 240 V~
50/60 Hz
L
N

GAS

Cadeia de segurança
da instalação

Gas
Gas
Pre-Alarm Alarm
RY3
RY2
Vac

Pressóstato
Alta-Baixa

LP

x

NC C NO NC C NO

HP

REV.00

*Acender-se-á o indicador de entrada correspondente ao detector activo.
** Consoante a configuração
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Ÿ Relé alarme :

FIXO*

DETETOR AKO-5761x

Reservamos o direito de fornecer materiais que possam ser ligeiramente diferentes da descrição das nossas Fichas Técnicas. Informação actualizada na nossa página na internet

