
DGAK200-AC MANUAL DE INSTRUÇÕES

O DGAK200 foi projetado para detectar gases GLP ou GN. Podem ser
instalados em vários ambientes onde há possibilidade de vasentos.
Possui saída com contato seco de rele e uma saída para controlar o
fechamento para uma válvula a instalada em tubulação de 3/4”

ESPECIFICAÇÃO 
Tensões de rede: 90~240 VAC
Corrente Rele: 3A @120VAC

3A @ 24VDC
Consumo: 40mA(em espera)

150mA (detecção)
Potencia: 1W (em espera)

3W (detecção)
LEDS INDICADORES
LED Verde Piscando: Inicialização do equipamento. Este processo 
leva cerca de 3~5 minutos para estabilizar 
LED Verde  Aceso: indica que o detector está ligado;
LED Vermelho: Alarme – acende quando o sensor detecta o acúmulo 
de gás; 
LED Amarelo: Problemas no sensor de gás

OS CONTATOS DE RELÉ
A função dos contatos de rele é comutar cargas elétricas diferentes ou 
acionar equipamentos que indiquem seu devido fim. 

Descrição das cores:
Fio Amarelo : Comum
Fio Azul       : Contato NA (normal aberto)
Fio Branco  : Contato NF  (normal fechado)
*** Para conexão dos fios do rele, recomenda-se o uso de conector 
tipo sindal.

MODO DE INSTALAÇÃO
Na parte traseira, ha uma lâmina que será fixada a um parafuso. Use
parafuso e bucha para broca 6 mm. Instale em locais onde que fique
longe  de vapores  de  gordura  e  temperaturas  elevadas,  pois
comprometera o funcionamento do equipamento.

Local de instalação:
Gás natural: considerando que o gás natural é menos denso do que o

ar, o detector deverá ser instalado de 30 a 40 cm abaixo do nível do
teto. Não instalar o mesmo próximo a cantos ou encostados no teto.

Gás de cozinha: considerando que o gás de cozinha é mais denso do
que o  ar,  ficara  acumulado na parte  de  baixo  do ambiente,  sendo
assim o detector deverá ser instalado de 30 a 40 cm acima do nível do
chão. Não instalar o mesmo próximo a cantos ou encostados no teto.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

Ligação com válvula de bloqueio:

O travamento da válvula se da quando o sensor envia um pulso, que
faz o travamento da válvula, impedindo o fluxo do gás. Para permitir o
fluxo de gás novamente, vá até o local onde esta a válvula, retire a
tampa plástica e levante-a para cima a trava, permitindo a passagem
de gás novamente.

Instalação em alarmes de incêndio:

Os contatos do rele do detector podem ser usados para acionar uma
central de incêndio, em que as zonas da central sejam convencionais.
Use os contatos comum e N.A. do detector de gás e ligue a entrada

da zona do alarme de incêndio.

Instalação em alarmes de intrusão:

Detector  de  gás  podem  acionar  um  alarme  de  intrusão,  use  os
contatos (comum e N.F) do detector e faça a ligando à entrada do
setor do alarme de intrusão em setor do alarme.

Acionamento de sirene:

Acione uma sirene usando os contatos (comum e N.A.) do detector,
de  acordo  com  a  tensão  da  rede  elétrica.  Os  contatos  do  rele
suportam corrente de até 3A.

Discadores e tele alarmes:

Usando os contatos N.A. pode-se comutar aos discadores acionados
por um pulso realizando ligações externas avisando de um possível
alerta de vazamento de gás.
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