
VGDG3
 (ALMDG-AC + ALMEV-12)

DETECTOR GAS GLP/GN  - RELE N.A. N.F
ACIONADOR PARA VALVULA DE GáS

&
VALVULA DE BLOQUEIO DE GAS GN/GLP

INTRODUÇÃO
O ALMDG-AC é um eficiente detector de Gás natural e GLP
com tensão 127/ 220 (Bivolt), possuindo uma sirene embutida,
que é acionada quando ocorre a detecção do gás. Ideal para:
residências,  hotéis,  restaurantes,  cozinhas  industriais  entre
outros.  Este  produto  devera  ser  considerado  como  um
cuidado adicional na prevenção de problemas relativo a
vazamentos  de  gás  não  substitui  nem  outra  ação
preventiva ou cuidados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Gases detectáveis: GLP e GN
Fusível: 1,5A;
Entrada Rede: 127/220VAC;
Saída Aux.: N.A ou N.F;
Corrente contato rele: Máx. 3A;
Corrente saída Máx.: 12 Vdc 1A  (Pulso ± 1 seg.);
Consumo Estático Máx.: 18 mA;
Consumo em Alarme Máx.:22 mA;
Pressão Sonora Aprox.: 93 Db;
Peso 290 gramas;

FUNCIONAMENTO

Ligando Detector
Ao energizar o detector na rede (127 / 220 V) - O
LED Power (verde) ficará aceso permanente, um BIP
será emitido e o LED indicador do STATUS piscará
na cor vermelho uma vez, indicando que o detector
entrou em modo de aquecimento.
Modo de inicialização (aquecimento)
No modo de aquecimento, o LED indicador do status
passa  a  piscar  na  cor  amarela,  1  vez  por
segundo(1Hz),  durante  3  minutos.  Neste  estado  o
detector  ainda  não  detecta  presença  de  gás,  pois
está na fase de aquecimento do sensor.
Modo de detecção (análise dos níveis de gases).
Após aquecimento, permanece aceso apenas o LED
Power (verde), e o detector estará apto a detectar a
presença de gás.
Detecção dos níveis de gás 
Quando ocorrer a presença de gás, o detector, passa
a emitir  um som intermitente  e o LED indicador  do
status pisca na cor vermelha alternadamente ao som,
enquanto estiver detectando presença de gás.
Saídas de Comando
As saídas auxiliares OUT1/OUT2, podem ser utilizadas para

conexão com dispositivos opcionais como Exemplo:  Centrais
de alarmes,  Sirenes,  Sinalizadores Luminosos,  entre outros.
Localizadas na parte  posterior  do detector,  basta levantar  a
tampa de proteção para ter acesso aos bornes com parafusos
para conexão de cada saída. 

LIGAÇÃO DOS CONTATOS OUT1/OUT2
Os contatos suportam corrente de 3A, podendo ser alterado o
modo de chaveamento de contato normal (N.A/N.F.), poderão
se acessados conforma imagem abaixo.

As saídas SIG1/SIG2, é uma saída para o bloqueador de gás
GLP/GN. Quando ocorrer um vazamento e for detectado pelo
sensor,  será acionado por meio de uma ligação nas saídas
SIG1/SIG2, sendo este pulso momentâneo, fazendo com que
o bloqueador interrompa o fluxo de gás, 

Obs.: Antes  de  conectar  qualquer  dispositivo,  verifique  no
manual  do fabricante  se  as especificações são  compatíveis
com o detector.

INSTALAÇÃO
O detector  deve ficar  fixado na parede utilizando a furação
disponível  do  suporte  na  parte  traseira,  a  um  raio  de
aproximado de 1,5 metro da fonte de gás. Para a detecção de
gás (GLP) deve ser instalado a uma altura de 0,3 m a 1,0 m do
piso. Para detecção de Gás Natural (GNV), deve ser instalado
a uma altura de 0,3 m a 1,0 m do teto. 



INSTALAÇÃO VALVULA DE BLOQUEIO ALMEV-12

CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA ALMEV-12
Tamanho conexão    : 3/4″
Comprimento cabo   : 0,4 m
Tensão                      : 9~12Vdc (pulso)
Potencia : 6W
Pressão máxima       : 1bar ( 0,098MPa)(98kPa)
Temperatura armazenamento  : -20 ~ 60°C
Temperatura de funcionamento : -10°C ~ 50°C
Tempo de pulso de bloqueio : +/- 1seg.
Peso :495 gramas

MODO DE INSTALAÇÃO VALVULA:

Obs.: ** Dispomos para venda a válvula Ref.:ALMEV12

TESTES
Periodicamente realize um teste em seu detector da seguinte
forma: Com o detector alimentado na rede, mantenha BOTÃO
TESTE pressionado até que detector simule uma detecção de
gás. Em caso do detector emitir um som contínuo, retire da
tomada por alguns minutos e refaça os testes novamente.

-Guarde este manual para futuras consultas.
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