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- Utilizar o equipamento violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho.
- Os 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 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 de alarme, o mesmo não será ativado. Se for
necessária supervisão perimetral, devem instalar-se vários sensores à volta da área.
Condições de trabalho:
- Manter o ambiente de trabalho do detetor livre de agentes químicos (como por exemplo dissolvente, tinta, álcool, acetona,
silicone, etc.), bem como de fumos de motores ou gazes resultantes de fermentação (pão, pizza) ou de maturação
(respiração) de frutas.
- Regra geral, o detetor deve ser instalado numa zona de potencial concentração/acumulação de gazes, em posição baixa
(devido à densidade relativa superior - no que diz respeito ao ar - dos gazes sujeitos a deteção).
- A aplicação do detetor de gaz refrigerante AKO-576410 / 576032 pode ser efetuada apenas em locais que não tenham
sido classificados como apresentando um risco de explosão.
- Normas de referência: EN 378
- Legislação local em vigor: O seu cumprimento deve ser garantido

Instruções

AKO-576410

Avisos gerais

AKO-576032

Instalação
Opção A
Fixação com
adesivo

3

2

3.3

4

1
3.2
Perfurar cuidadosamente a entrada posterior para
não danificar a placa eletrónica. Esta opção obriga
à mudança de IP68 para IP40.

Opção A
Fixação com
parafusos

3.1
Ligar de acordo
com os esquemas

x2
36

mm

Ø 2,8 mm
70

mm

x2

+

3

Ø 5 mm

Com entrada de cabos pelos bucins

Reservamos o direito de fornecermateriais que possamserligeiramente diferentes
da descrição das nossas FichasTécnicas. Informação atualizada na nossa página
AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Alimentação ................................................................................................................................................................12-30 Vdc
Consumo ....................................................................................................................................Típico: 75 mA, Máximo: 150 mA
Relé de alarme .....................................................................................................................................SPDT 30 Vdc, 2A, cos j =1
Temperatura ambiente de trabalho ...............................................................................................................................-20 a 50 ºC
Temperatura ambiente de armazenamento ...................................................................................................................-20 a 60 ºC
Intervalo de humidade permitida....................................................................................................0 - 95 % RH (Sem condensação)
Grau de proteção
Com entrada de cabos pelos bucins .....................................................................................................IP68
Com entrada de cabos pela parte posterior...........................................................................................IP40
Dimensões .............................................................................................................................107 mm (L) x 85 mm (A) x 39 mm (P)
Em conformidade com a norma EN 14624.

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.
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Se não tiver sido perfurada
a entrada de cabos da parte
posterior, esta opção
permite obter IP68.

Descrição
Detetor de gás refrigerante de funcionamento autónomo ou ligado a centrais de alarme AKOCam, AKOAlarm e AKOGas.
Detetor autónomo: O detetor emite um determinado alerta sonoro em caso de Alarme, Pré-alarme ou erro no sensor e o indicador vermelho acende (consultar secção sobre funcionamento).
Detetor ligado à centra de alarme: O detetor comunica à central o seu estado (Alarme, Pré-alarme ou erro de sensor) e esta comunica o alarme através de sinal sonoro e indicadores (para mais
informações, consulte o manual da central).
Desligar sempre a alimentação para efetuar as ligações.
Os cabos entre o detetor/transmissor e a central NUNCA devem ser instalados num
sistema de condução junto dos cabos de potência, controlo ou alimentação.
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.

Botão de configuração
Jumper de pré-alarme
Pré-alarme ativado
Pré-alarme desativado
Configuração de atraso e
níveis de alarme

GASES QUE DETETA

Régua de ligação

R-410A

AKO-576410

R-32

AKO-576032

NÍVEIS B *
ALARME
PRÉ-ALARME

NÍVEIS A
PRÉ-ALARME
ALARME

Atraso de alarmes
ON

Sem
atraso

Níveis de alarme

ON

Níveis
A

180 seg
1

2

1

2

ON
1

Níveis
B

2

ON
1

AKO-576410

500 ppm

1000 ppm

1500 ppm

3000 ppm

AKO-576032

500 ppm

1000 ppm

1000 ppm

2000 ppm

*Configuração de fábrica
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Ligações
Ligação a central de alarme

Alarm
S

GAS

Central de alarme

Gnd

Tr+

Gnd
15V

RS485

Gnd

15V

NC C NO

In

S

Gnd

Gnd
15V

Tr+

Input x

Tr-

Alarm

RS485
Tr-

Funcionamento autónomo

NC C NO

Gas
Alarm

12 - 30 Vdc

Funcionamento

Vermelho: Alarmes

Verde:
Funcionamento

Botão Mute

Botão
Mute

Azul: Modos de
funcionamento

Em caso de Alarme ou Pré-alarme em curso, basta premir para silenciar o sinal sonoro de Alarme/Pré-alarme.
Basta premir para apagar os alarmes guardados.
Pressão média (entre 3 e 9 segundos): Ativa ou desativa o modo SET-HOLD. Em caso de erro de sensor, reinicia o detetor.
Pressão longa (> 9 seg.): Ativa ou desativa o modo MANUTENÇÃO. Em caso de erro de sensor, reinicia o detetor.

Indicadores
Vermelho

Alarme acústico

Verde

Azul

Pré-alarme

Alarme

Erro de sensor

Aviso sonoro
intermitente

Aviso sonoro
duplo

3 sinais sonoros
a cada 2 minutos

OFF

Sem alarmes

Detetor apagado

Níveis A ativos

ON

Alarme/Pré-alarme ativo

Funcionamento normal

Níveis B ativos

Alarme/Pré-alarme

Funcionamiento normal,
alarma acústica
deshabilitada

Modo MANUTENÇÃO ativo

Inicialização do detetor em
curso

Modo SET HOLD ativo

Intermitente*

Flash*

guardado
Erro de detetor

Relé Alarm
Pré-alarme

Alarme

Erro de sensor

NC C NO

NC C NO

NC C NO

*Intermitente: 0,5 seg. ON / 0,5 seg. ON / Flash: 0,1 seg. ON / 0,8 seg OFF

Configuração
Este modo permite ativar/desativar o alarme acústico ou repor a configuração de fábrica do detetor.
Para ativar:
1.- Desligar da tomada, voltar a ligar e premir 5 vezes consecutivas o botão de «CONFIGURAÇÃO» nos 2 minutos que se seguem; o detetor emite um sinal sonoro de confirmação e o indicador azul
apresenta o estado do alarme acústico: ON: Alarme acústico ativado / intermitente: Alarme acústico desativado.
2.- Premir o botão Mute para ativar/desativar o alarme acústico.
3.- Manter premido durante 5 segundos o botão «CONFIGURAÇÃO» para guardar as alterações e sair do modo de configuração; o detetor emite 5 sinais sonoros curtos.
Opcionalmente, a configuração de fábrica do detetor pode ser reposta; para tal, premir 5 vezes o botão «CONFIGURAÇÃO» antes do passo 3.

Jumper de pré-alarme
Permite ativar/desativar a deteção de pré-alarmes. Antes de utilizar esta opção, assegure-se de que as normas permitem dois níveis de alarme.

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

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.

