
ALMDTC – DETECTOR TÉRMICO  CONVENCIONAL ALARMSEG

O  detector  ALMDTC  é  do  tipo  fixo  e
termovelocimétrico  que  combina  a
detecção por temperatura fixa (57°C) com
a  termovelocimetria,  quando  a
velocidade  de  elevação  da  temperatura
ambiente ultrapassa o valor  de 8°C por
minuto. 

O  circuito  eletrônico  utiliza  tecnologia
microcontrolada  de  alta  precisão,  com
frequência  de  medida  a  cada   2
segundos. 

De  acordo  com  as  normas  nacionais
vigentes.

É indicado  para  locais  com riscos  de  incêndio  com grande  variação  de  temperatura  onde
detectores de fumaça são inapropriados com presença de pó excessiva de fumaça, vapor, etc,
nas atividades normais do ambiente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Tensão Nominal: 24 Vcc
✔ 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. 

✔ 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. 

Consumo em 
Repouso:

1,5mA @ 24Vcc

Corrente em Alarme: 28m,A máx.(limitada 
pela central)

Tensão de Operação: 17 à 30 Vcc

Temp. de Operação 0 à 60° C

Temp. de 
Acionamento:

Fixa 57°C e variável 
8°C/min.

Umidade Relativa 
máx.:

0 á 85%(sem 
condensação)

Indicador 
supervisão/alarme: 

2 leds incorporados 
bicolor

Altura máx. para 
instalação:

5m *

Área de cobertura:  36m² *

Caixa: Plástica ABS, branca

Grau de Proteção: IP20(uso interno)

Medidas: 105x52mm(c/ base)

Peso: 132g

*Área de cobertura e altura padrão conforme NBR 17240, poderá variar conforme projeto.
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