
ALMDFC – DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL ALARMSEG

O detector de incêndio ALMDFC é um
sensor de fumaça microcontrolado do
tipo óptico. 

Possui  2  LEDs  que  piscam  na  cor
verde  quando  em  supervisão  e
acende  em  vermelho  no  disparo  do
detector.  Área de cobertura de 81m²,
altura  máxima  para  instalação  8
metros.

Seu princípio de operação está baseado na reflexão da luz infravermelho emitida por um
transmissor que ao atingir as partículas de fumaça dirige parte da luz a um receptor que
através de um microcontrolador processa o sinal e envia para a central.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONAMENTO

Tensão Nominal: 24 Vcc LED de supervisão do detector

Pisca vende lento: Sempre que o detector
estiver  conectado,  em  funcionamento
normal e em estado de supervisão. 

Pisca  verde  rápido: Quando  houver
qualquer  presença  de  fumaça  dentro  da
câmera  ótica,  iniciando-se  a  contagem
para confirmação da detecção de fumaça,
aproximadamente 7 à 10 segundos. 

Acende vermelho: Depois de confirmado
a presença de fumaça, o detector dispara
acendendo o LED vermelho. 

Importante: Este detector trabalha com
retenção,  ou  seja,  toda  a  vez  que
detectar  a  presença  de  fumaça  ficará
acionado  até  que  a  central  seja
reinicializada. 

Consumo em 
Repouso:

1,5mA @ 24Vcc

Corrente em Alarme: 30m,A máx.(limitada 
pela central)

Tensão de Operação: 17 à 30 Vcc

Temp. de Operação 0 à 45° C

Sensibilidade: 10% @ 50 cm

Umidade Relativa 
máx.:

95%(sem condensação)

Método de detecção: Por dispersão de luz 
infravermelha

Velocidade do ar Até 10 m/S

Área de cobertura: Até 81m² (consultar 
norma vigente)

Caixa: Plástica ABS, branca

Grau de Proteção: IP20(uso interno)

Medidas: 105x52mm(c/ base)

Peso: 140g
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DIAGRAMA 

Diagrama  de  ligação  para  sistema  com  laço  convencionais  supervisionados  com
resistor final de linha(RFL). Neste caso, o valor utilizado é de 220  ohms usados nos
módulos e centrais.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

✔ É  necessário  observar  as  últimas  revisões  das  normas  brasileiras  NBR
17.240/2010  –  Sistemas  de  Detecção  e  Alarme  de  Incêndio  e  NBR  5410  -
Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

✔ Instale  longe  das fontes  de calor,  ar  condicionado,  fontes  de ruído  elétrico  e
eletromagnético, como motores, reatores, ignitores e cabos elétricos. 

✔ Não devem ser utilizados em áreas com presença de vapores, poeiras ou fumaça
como em banheiros, cozinhas, etc.

✔ As  bases  de  montagem  dos  detectores  devem  ser  colocadas  no  final  da
instalação e somente quando outros trabalhos de construção civil ou de limpeza
já tenham sido executados, evitando assim a contaminação por poeira. 

✔ Não exagerar no aperto dos parafusos de fixação para evitar que a base seja
danificada. 

✔ Verifique a posição correta dos terminais ao conectar o detector na base. 

Garantia: 
Danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com
o uso(ex.: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante, descargas elétricas,
diferenças de tensões e/ou frequência, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os
equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade,), ou por outras condições
anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante. 
Assim, a garantia se dá contra quaisquer problemas de fabricação, por um prazo de até 6 meses a contar
da data da emissão da Nota Fiscal. 
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