
DETECTOR DE INUNDAÇÃO MDI4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Descrição

O Detector de Inundação MDI4 foi especialmente concebido para detectar a presença de água, 
em contacto com os seus eléctrodos sensores. Detecta também outros líquidos desde que 
electricamente condutores.
Pode assim usar-se para detecção precoce de inundações em casas de banho, cozinhas, 
lavandarias, salas de bombagem, caves, etc.
O microprocessador integrado encarrega-se de gerar o sinal eléctrico excitador e de o analisar 
depois da passagem pelo líquido, determinando com grande precisão e fiabilidade o ponto de 
alarme, que é ajustável através de um potenciómetro, para acomodar vários tipos de líquido e 
águas mais ou menos condutoras. Para os casos normais, este ajuste não necessita de ser 
mudado.
O indicador luminoso acende brevemente umas poucas vezes em cada minuto para sinalizar o 
seu bom funcionamento. Quando começa a aproximar-se o ponto de alarme, a cadência vai 
aumentando até ficar continuamente aceso, em alarme.
Os eléctrodos sensores são ajustáveis em altura para uma mais fácil instalação e ajuste 
posterior à montagem.



Instalação Mecânica

O detector deve ser instalado com o bordo inferior a cerca de 15 mm do solo, na parte mais 
baixa do compartimento, para que possa detectar precocemente a inundação. A distância final 
dos eléctrodos ao chão será ajustada posteriormente.
Para fixação deve marcar-se o furo na parede usando como gabarito o próprio detector.

Instalação Eléctrica

Usar um cabo de dois pares 4 x 0,22. Um par é usado para alimentação e outro para alarme.
Ligar o par de alimentação à secção da régua marcada 12VDC, respeitando a polaridade. O 
detector tem protecção contra inversão mas não funcionará com a polaridade invertida.
Ligar o circuito de alarme entre os terminais C e NF, no caso normal de um circuito de alarme 
normalmente fechado. Se o circuito for normalmente aberto, utilizar C e NA.
Pode experimentar o funcionamento antes de fechar a caixa. Para isso, aplique a alimentação 
e observe que o indicador luminoso acende brevemente algumas vezes por minuto. Para fazer 
o teste de detecção, curto-circuite os eléctrodos com um pedaço de fio ou outro objecto 
metálico. O indicador luminoso deve acender em contínuo e o relé deve actuar.
Se quiser assegurar-se do funcionamento em condições mais perto da realidade, encha uma 
pequena vasilha com o líquido a ser detectado e mergulhe os eléctrodos alguns milímetros. Se 
necessário, regule o ajuste de sensibilidade para ter uma detecção segura, um pouco mais 
além do ponto de alarme. Repare que, se mergulhar muito lentamente os eléctrodos, o 
indicador vai aumentando progressivamente a cadência até se produzir o alarme.
Para finalizar, deve ajustar a altura dos eléctrodos tendo em conta que, se os encostar ao chão 
para ter uma detecção muito precoce, poderá vir a ter falsos alarmes causados pela 
condensação proveniente dos duches ou por lavagens de chão, especialmente a rodo. Assim, 
para casos normais, aconselha-se uma folga de 2 mm ao chão.
Se o ambiente de funcionamento for anormalmente húmido, por exemplo pela presença 
constante de vapor, poderá isolar interiormente as passagens de cabos e dos eléctrodos com 
um pouco de cola termo-fusível.
Assegure-se de que tudo está pronto para fechar a caixa pois esta fecha por pressão, quase 
hermeticamente, não sendo fácil voltar a abri-la.

Ligações

12V (+ e -) Alimentação 10 a 15VDC
NF - Saída do contacto Normalmente Fechado do relé
C - Saída do contacto Comum do relé
NA - Saída do contacto Normalmente Aberto do relé

Características

Tensão de alimentação 10 a 15VDC

Consumo em repouso (12VDC) 3 mA

Consumo em alarme 45 mA

Sensibilidade nominal 2000 Ohm



Capacidade do contacto de relé 1A / 30VDC

Dimensões exteriores (Larg. x Alt. X Profund.) 39x79x22 mm

Peso 40 g


