Instalação
O kit de calibração AKO-58110 permite realizar o teste, a verificação da precisão, a colocação no zero e a calibração do transmissor
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Kit de calibração

1

2
Instalar o kit acoplando-o à janela do transmissor como mostrado na
imagem.

Pressionar com força até ao encaixe completo.

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

Para extrai-lo, puxe para fora a extremidade inferior.

AKO-58110

Teste de funcionamento (Bump Test)
Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110 + Botija de gás*
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
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(AL5) e de Alarme (AL8) para agilizar o processo de teste.
Instalar o kit de calibração AKO-58110.
Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.
Após alguns instantes, a leitura de concentração do transmissor começa a aumentar até chegar ao nível de Pré-alarme e posteriormente ao de Alarme.
Verificar se tanto o Pré-alarme como o Alarme são sinalizados corretamente e se os relés correspondentes são ativados.
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. Em caso de calibração do transmissor de gás universal AKO-575400, utilizar uma botija de gás R134a.

Verificação da precisão (Só AKO-575xxx)

Calibração do transmissor (Só AKO-575xxx)

Materiais necessários: Kit de calibração AKO-58110 + Botija de gás calibrado*

Materiais necessários:

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.
Instalar o kit de calibração AKO-58110.
Abrir a válvula de interrupção da botija de gás e esperar.
Após alguns instantes, a leitura de concentração do transmissor começa a aumentar, esperar que a leitura estabilize.
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.
Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás, desligar a botija e retirar o kit de calibração do transmissor.
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O transmissor pode demorar alguns minutos a voltar a indicar os valores de concentração anteriores à verificação.

Kit de calibração AKO-58110 + Botija de gás calibrado* de 2000 PPM

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
Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110.
Ÿ Entrar no menu de programação premindo a tecla SET durante 10 segundos.
Ÿ Em caso de calibração de um transmissor universal AKO-575400, configurar o parâmetro Gc2 para ALL.
Ÿ Aceder ao parâmetro {01. 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.

Colocação no zero (Só AKO-575xxx)

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 GA

OPÇÃO A: AR LIMPO

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

aceso. Este processo pode demorar até 15 minutos. Ao finalizar, se a calibração tiver corrido bem, o display mostra a
mensagem End e emite um sinal prolongado.
Ÿ Fechar a válvula de interrupção da botija de gás calibrado, 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:
CÓDIGO
Et
Eto

ERRO
A temperatura do sensor sofreu uma variação superior a 5 °C.
Ultrapassou-se o tempo máximo (15 min.) e a leitura não estabilizou.

OPCIÓN B: CON GAS NITRÓGENO

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

O transmissor pode demorar alguns minutos a voltar a indicar os valores de concentração anteriores à calibração.
Só AKO-575400: Una vez finalizado o teste, repor o parâmetro Gc2 para o valor anterior ao início da calibração.

menos 20 minutos.
Ÿ Instalar o kit de calibração AKO-58110.
Ÿ Entrar no menu de programação premindo a tecla SET durante 10 segundos e aceder ao parâmetro {00. 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 GA

aceso. Este processo pode demorar entre 30 segundos e 5 minutos. Ao finalizar, se a colocação 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 de nitrogénio, 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:
CÓDIGO
EC
Et
Eto

ERRO
Detetou-se uma leitura superior a 300 PPM durante o processo.
A temperatura do sensor sofreu uma variação superior a 5 °C.
Ultrapassou-se o tempo máximo (5 min.) e a leitura não estabilizou.

*Utilizar uma botija com o tipo de gás adequado à sensibilidade do transmissor a calibrar. Em caso de calibração do transmissor de gás universal AKO-575400, utilizar uma botija de gás R134a.

