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INTELLIGAS® 

Sistema de deteção de 
fuga de gás 
 
para aquecimento de salas e ambientes semelhantes 
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____________________________________________________________________________________________ 

A unidade de controlo eletrónico para a deteção de fuga de gás com sensor 
individual destina-se a controlar uma válvula solenóide de corte de gás de 12 VCC 
normalmente fechada (NF) ou normalmente aberta (NA). Sensor de limite 
individual com elemento de deteção em dióxido de estanho. Controlo possível de 
dispositivos auxiliares (sinais sonoros, luzes intermitentes, ventoinhas…) ou 
válvulas solenóide de 230 VCA no relé integrado. Alimentação de 24 VCA. 
Carregador da bateria integrado para o carregamento opcional externo da bateria 
tampão de 12 V com intervenção automática em caso de falha de energia.  

____________________________________________________________________________________________ 

A unidade de controlo LYC11 é utilizada, ligada a um sensor QA..13/A, para a 
sinalização visual/sonora ou para controlar uma válvula de corte de gás na presença de 
concentrações perigosas de: 
 Metano (CH4)  
 GPL  
 Monóxido de carbono (CO) 

 
Nota: só pode ser ligado um sensor QA..13/A à unidade de controlo 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Descrição                   Tipo 

Unidade de controlo            LYC11 

Sensor IP44 para gás metano          QAG13/A 

Sensor IP44 para gás GPL           QAG13.P/A 

Sensor IP44 para monóxido de carbono (CO)      QAO13/A 

Válvulas solenóide de gás de 12 VCC            E..D (NF) ou E..E (NA)  

Válvulas solenóide de gás de 230 VCA            E..D-AC (NF) ou E..E-AC (NA) 
       

Utilização 

Modelos 
disponíveis 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

O LYC11 pode ser instalado da seguinte forma: 

A Numa barra DIN com comprimento mínimo de 120 mm  
B Numa parede, utilizando 2 parafusos 
C Na extremidade dianteira do painel, utilizando uma barra DIN com comprimento 

mínimo de 150 mm e 2 espaçadores hexagonais de 50 mm, parafusos e 
anilhas. 

 

          
A B C

 
Numa posição exposta à circulação natural do ar. Nunca nas imediações de grelhas de 
aspiração, aberturas direcionadas para o exterior do edifício ou em locais expostos a 
jatos de água ou próximo de locais com possíveis fugas de gás. E ainda:  

QAG13/A:  Posição elevada, a cerca de 30 cm do teto, para a deteção de gás leve, 
como metano (CH4) ou gás de cidade. 

QAG13.P/A:  Posição baixa, a cerca de 30 cm do piso, para a deteção de gás pesado, 
como GPL (propano, butano, etc.). 

QAO13/A:  A cerca de 1,5 m do piso, para a deteção de monóxido de carbono (CO) 
com uma densidade semelhante ao ar. 

 
 
 
 
 
 
Verifique se todas as especificações ambientais do local de instalação são compatíveis 
com os valores apresentados nos dados técnicos.  

___________________________________________________________________________________________ 
É possível utilizar cabos elétricos comuns. No entanto, em instalações em locais 
expostos a campos eletromagnéticos elevados, é recomendada a utilização de cabos 
blindados. 

A alimentação do LYC11 tem de ser de 24 VCA. 

Não existe proteção contra a ligação acidental de 230 V no lado de 24 V. 
Utilize transformadores de segurança de isolamento duplo. Estes devem ser 
dimensionados para o funcionamento contínuo à potência nominal (consulte os dados 
técnicos). 
Como regra geral: 

Montagem 

LYC11 

Sensor QA..13 

Circuito 

elétrico         

s

QAG13/A

ME
TH

AN
E 

GA
S 

M
ET

AN
ORespeite a orientação correta de montagem para 

garantir o fluxo de ar por convecção normal no 
interior do sensor. 
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Cumpra as regulamentações locais relativas ao circuito elétrico. O dispositivo deve ser 
ligado diretamente à rede elétrica e permanentemente alimentado. Verifique se o 
sensor QA..13/A é compatível com o tipo de gás a detetar e certifique-se de que a 
válvula solenóide ligada é compatível com a unidade de controlo. 

_____________________________________________________________________________________________  

A unidade de controlo encontra-se numa caixa adequada para a montagem numa barra 
DIN e num PCB de processamento e controlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Leia atentamente e cumpra as instruções fornecidas e guarde-as com o equipamento 
para consultas posteriores.  

A unidade de controlo e o sensor consistem em equipamento de monitorização, pelo 
que não devem ser manipulados: nunca toque no sensor ou nos componentes 
eletrónicos. 

Botão TESTE DO LED = liga temporariamente todos os LEDs para verificar a 
integridade. 

Botão TESTE DA SAÍDA = se for pressionado durante pelo menos 5 seg., tendo início a 
partir da condição de funcionamento normal, ativa temporariamente todas as saídas 
(válvula + relé) para verificar o funcionamento normal dos dispositivos de intervenção e 
sinalização.  

  

Configure o TIPO DE VÁLVULA do conetor JP2 para NF para o tipo de 
válvula normalmente fechada E..D (condição de entrega) ou para 
NA para o tipo de válvula normalmente aberta E..E.    

Caixa 

Colocação ao 
serviço  

Configuração do 

conetor 

s

LYC11

LED
TEST

RESET

OUTPUT
TEST

G    G0
24V

C    S    A E     V C   NC  NO

+    -Batt. VALVE / TYPE

JP2

VALVE / MODE
NC   NO CONT.  PULSE

JP3

F1
3A

1
2

3

4

5

6
7

11

12

8

9

10

1. Terminal para a bateria de 12 V 
2. Fusível de proteção da bateria T3.15A  
3. LEDs para o estado da unidade de controlo, válvula e sensor 

Para uma total funcionalidade, consulte a tabela de funcionamento 
4. Terminal para o sensor QA..13/A 
5. Terminal para a alimentação de 24 VCA 
6. Conetor do MODO DE VÁLVULA para seleção do modo de funcionamento da 

saída EV (ativada apenas com o conetor do TIPO DE VÁLVULA = NA) 
- CONT = contínuo 
- IMPULSO = impulso (1 impulso a cada 10 seg.) 

7. Conetor do TIPO DE VÁLVULA para a seleção do tipo de válvula solenóide 
- NF = Normalmente fechada 
- NA = Normalmente aberta 

8. Botão Teste do LED 
9. Botão Teste da SAÍDA 
10. Botão REPOR 
11. Terminal para a válvula solenóide de 12 VCC de 13 W máx. 
12. Terminal para a saída do relé SPDT 

Jumper for valve
mode selection

Jumper for valve 
type selection

VALVE / TYPE
     NC  NO

VALVE / MODE
CONT. PULSE
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Configure o MODO DE VÁLVULA do conetor JP3 apenas no caso de 
uma utilização da válvula normalmente aberta. A posição CONT 

permite configurar a saída EV para constantemente alimentada em 
caso de alarme de gás, enquanto a POSIÇÃO impulso permite 

configurar a alimentação por impulsos em intervalos de 10 seg. 

 

 

Todas as alterações à configuração do conetor devem ser realizadas com a alimentação 
desligada. Em alternativa, se a alteração for realizada com a alimentação ligada, a 
unidade de controlo tem de ser desligada durante pelo menos 5 segundos. 

Se não estiver ligada nenhuma válvula Intelligas à saída EV, introduza um terminal de 
válvula Rv 1,8 Kohm 1/2 W (fornecida com o equipamento) no terminal EV. Esta ação 
evita a sinalização incorreta de avaria da válvula. 

______________________________________________________________________________________________ 

Com a alimentação ligada (24 VCA), a unidade de controlo LYC11 executa em 
sequência as seguintes fases:  

1. Fase de pré-aquecimento do sensor. Durante esta fase, cerca de 1 min., o sistema 
de deteção não se encontra operacional. Além disso, não é possível abrir a válvula 
solenóide se for do tipo normalmente fechada, sendo possível se for do tipo 
normalmente aberta. 

2. Fase de TESTE. Durante esta fase, cerca de 3 min., todos os temporizadores 
internos são repostos a zero para facilitar o teste do sensor (simulação de alarme).  

3. Fase de funcionamento normal. Esta é a fase de funcionamento normal da unidade 
de controlo, enquanto a monitorização do alarme de gás e o autoteste para as 
avarias das centrais (sensor e válvula) e as avarias do sistema (unidade de controlo) 
se encontram ativadas. 

Na presença de concentrações perigosas de gás ou monóxido de carbono, a unidade de 
controlo LYC11 entra na fase de alarme de gás e executa as seguintes operações: 

 Fecha a válvula solenóide de corte de gás e evita a sua abertura até que a condição 
de alarme seja verdadeira. O fecho é efetuado da seguinte forma:  
- Tipo de válvula NF = corte de tensão a partir dos terminais EV 
- Tipo de válvula NA = tensão transmitida aos terminais EV por impulsos ou 

continuamente (consulte o tópico conector do MODO DE VÁLVULA), 
 Ativa o LED de alarme a vermelho intermitente 
 Ativa os dispositivos auxiliares (se ligados ao relé)  

Depois da condição de alarme de gás ser ultrapassada, a unidade de controlo tem de 
ser reposta para o funcionamento normal. Pressione o botão REPOR na parte dianteira: 
a unidade de controlo executa as seguintes operações:  

 Torna possível a abertura manual da válvula de corte 
 Desativa o LED de alarme a vermelho intermitente que se liga de forma constante 
 Desativa os dispositivos auxiliares (se ligados ao relé) 

 
Em qualquer momento, tendo início a partir da condição de funcionamento normal, é 
possível ativar novamente a fase de TESTE, pressionando o botão REPOR durante pelo 
menos 5 seg. 
 
Nota:  
Voltar à condição de funcionamento normal pressionando o botão REPOR só é possível 
se não existirem alarmes ativados.  

Funcionamento 
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AVISO: 
O sensor tem de ser substituído 5 anos depois da data de instalação 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Tabela de funcionamento LYC11 
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Fase de pré-
aquecimento do sensor 

Intermitente (1 
Hz) 

ON (Ligado) ON (Ligado) Ausência de tensão Sem  circuito 
elétrico 

Fase de TESTE Intermitente (2 
Hz) 

ON (Ligado) ON (Ligado) Presença de tensão Com circuito 
elétrico 

Funcionamento normal ON (Ligado) ON (Ligado) ON (Ligado) Presença de tensão Com circuito 
elétrico 

Alarme de gás ON (Ligado) ON (Ligado) Intermitente 
(1 Hz)  

Ausência de tensão Sem circuito 
elétrico 

Avaria da válvula (*) ON (Ligado) Intermitente 
(1 Hz) 

ON (Ligado) Ausência de tensão Sem circuito 
elétrico 

Avaria do sensor ON (Ligado) Intermitente 
(1 Hz) 

OFF 
(Desligado)                 

Ausência de tensão Sem circuito 
elétrico 

Avaria geral ON (Ligado) OFF 
(Desligado) 

OFF 
(Desligado) 

Ausência de tensão Sem circuito 
elétrico 

(*) A avaria da válvula é detetada através de curto-circuito (válvula normalmente fechada) e de circuito aberto 
(válvula normalmente aberta). 
 
A ocorrência em simultâneo de dois ou mais eventos dá origem a uma gestão 
combinada dos LEDs e saídas de acordo com uma determinada prioridade. 
 
A ocorrência de alarme ou avaria durante a fase de teste (3 min.) faz com que o LED 
relevante vermelho ou amarelo fique intermitente a uma frequência de 2 Hz em vez de 1 
Hz, conforme indicado na tabela de funcionamento. Este último será válido para eventos 
com início a partir da condição de funcionamento normal. 

__________________________________________________________________________________________ 

Este produto foi desenvolvido e fabricado utilizando materiais e processos que têm em 
consideração os aspetos ecológicos e cumprem as normas ambientais. 
Para a eliminação do produto no final da sua vida útil, tenha em consideração os 
seguintes pontos: 

 Para a eliminação, este produto é definido como resíduo de equipamento elétrico e 
eletrónico (“resíduo eletrónico”); não o elimine como se se tratasse de um resíduo 
doméstico. Tal aplica-se particularmente ao conjunto PCB. 

 Utilize sempre o método de eliminação mais compatível com o meio ambiente, 
juntamente com a mais recente tecnologia de proteção ambiental, reciclagem e 
gestão de resíduos.  

Cumpra todas as normas e regulamentações locais. 
 Tente sempre obter o nível máximo de reutilização dos materiais básicos com o 

mínimo de impacto ambiental. Cumpra eventuais anotações sobre os materiais e a 
eliminação que possam estar anexadas aos componentes individuais. 

Compatibilidade 
ambiental e 
eliminação 
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 Utilize os depósitos locais e as empresas de gestão de resíduos ou consulte o 
fornecedor ou fabricante para devolver os produtos usados ou obter mais 
informações sobre a compatibilidade ambiental e eliminação de resíduos. 

A caixa de envio do LYC11 pode ser reciclada. Guarde-a para uma utilização futura ou 
em caso de devolução do produto ao fabricante. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Respeite as regulamentações atuais relativas ao circuito elétrico. Os dispositivos devem 
ser ligados diretamente à rede elétrica (ou seja, sem interruptores, etc.) e 
permanentemente alimentados. 

O funcionamento lógico positivo do relé interno significa um contacto que tem sempre 
circuito elétrico (C-NF aberto) numa condição sem alarme e/ou de avaria.  

A saída de controlo EV é do tipo sólido e é dimensionada para uma válvula 
solenóide INTELLIGAS® com uma potência absorvida máxima de 13 W. Não deve 
ser utilizada para controlar as válvulas solenóides com um consumo de energia 
superior. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Indique o número da unidade de controlo e sensor relativos ao tipo de gás a detetar 

LYC11  Unidade de controlo da deteção de gás para 1 sensor 

QAG13/A    Sensor IP44 para a deteção de metano (CH4) 

QAG13.P/A Sensor IP44 para a deteção de GPL 

QAO13/A Sensor IP44 para a deteção de monóxido de carbono (CO) 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Unidade de controlo LYC11  

Tensão de alimentação 24 VCA +/-10% 

Frequência 50 Hz 

Consumo de energia 21 VA máx. (com bateria carregada) 

Saídas de controlo - eletrónico de 12 VCC (13 W máx.)  
- Relé SPDT de 250 V 5(3)A 

Funcionamento lógico Positivo (relé com circuito elétrico normal, sem circuito elétrico em caso 
de alarme e/ou avaria) 

tipo de válvula solenóide controlada       
(consulte a folha de dados n.° 7684). 

tipo normalmente fechada E..D /  E…DFL  ou 
tipo normalmente aberta E...E 

Comprimento das ligações 80 m máx. (sensor e válvula solenóide NA) 
40 m máx. (válvula solenóide NF) 

Secção transversal do cabo 1,5 mm2 min. (sensor e válvula solenóide) 

Sensor ligado 1 (tipo QA..13/A) 

Indicações visuais LED verde (presença de energia / TESTE)                                               
LED amarelo (unidade de controlo / válvula solenóide / avaria do 
sensor)     
LED vermelho (alarme de gás) 

Temporizadores 3 seg. entre o alarme aceite a partir do sensor e válvula solenóide, 
saída do relé e ativação do LED relevante. 

Temperatura ambiente permitida 0…+50 °C (funcionamento) 
-20…+70 °C (transporte e armazenamento) 

Humidade ambiente permitida 20…90% R.H. sem condensação 

Caixa Policarbonato PC   

Proteção  IP20 – EN60529 

Dimensões 130 x 106 x  56,5 mm 

Caixa de envio 

Sugestões de 
design 

Encomendas 

Dados técnicos 
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        De acordo com  

         Regulamentações Baixa tensão 73/23 CEE 

  Compatibilidade eletromagnética 89/336 CEE 

 Normas EN60335-1 

  EN50270 

Sensor QA..13/A  

Elemento de deteção Semicondutor em dióxido de estanho 

Caixa ABS autoextinguível 

Grau de proteção IP44, se instalado corretamente 

Temperatura ambiente permitida 0…50 °C (funcionamento) 
-20…+70 °C (transporte e armazenamento) 

Humidade ambiente permitida 30…90% R.H. sem condensação 

Limite de alarme QAG13/A= 10000 ppm metano (20% LEL) 
QAG13.P/A= 3700 ppm GPL (20% LEL) 
QAO13/A= 200 ppm CO 

 LEL = Limite de explosão inferior      ppm = partes por millhão 

Média de duração dos sensores 5 anos a partir da data de instalação 

Superfície do sensor revestida Cerca de 40 m2 (indicativo) 

  
Relé integrado  

Funcionamento Lógico positivo (com circuito elétrico normal).                                                                           
Sem circuito elétrico em caso de alarme / avaria 

Contacto Comutação, sem tensão 250 VCA 5(3)A  

  
Carregador da bateria integrado  

Tensão de carregamento 13,8 VCC 

Corrente de carregamento 0,5 A máx. 

Fusível de proteção da bateria T3.15 A 250 V 5x20 

Bateria ligada 12 V  4÷6 Ah (não fornecida pela Siemens) 

Carregamento da bateria tampão com limite de corrente de intervenção automática 
 

Esquema 1: Unidade de controlo LYC11 com sensor QA..13/A e válvula solenóide de 
12 VCC tipo E..D. Bateria tampão de 12 V. Controlo opcional dos sinais de aviso e 
extratores de ar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de 
ligação 

Símbolos: Opções 
N1 = Unidade de controlo LYC11 M1 = Extrator de ar 
B1 = Sensor QA..13/A L1 = Sinal de aviso 
Y1 = Válvula solenóide Intelligas NF de 12 VCC   
         tipo E..D / E…DFL  
V1 = Bateria de 12 V 4÷6 Ah   

 

Y1

 24V AC

N1

G

G0

G

G0 E V

C    S     A B1

+-

L1M1 V1

 230V AC

N

B ATT .

M

L

C    S     A

NO    NC

C
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                                             _____________________________________________________________________ 

Esquema 2: Unidade de controlo LYC11 com sensor QA..13/A e válvula solenóide de 
230 VCC tipo E..D-AC. Controlo opcional dos sinais de aviso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Dimensões em mm 

Dimensões 

LYC11 
Sensores QA..13/A 

130

10
6 89

111

56.5
47.9

31

s

LYC11

LED
TEST

RESET

OUTPUT
TEST

G    G0
24V

C    S    A E     V C   NC  NO

+    -
Batt. VALVE / TYPE

JP2

VALVE / MODE
NC   NO CONT.  PULSE

JP3

F1
3A

Símbolos: Opções 
N1 = Unidade de controlo LYC11 L1 =  Sinal de aviso de 230 VCA 
B1 = Sensor QA..13/A  
Y1 = Válvula solenóide Intelligas NF de 230 
VCA 

 

         tipo E..D-AC / E..DFL-AC  
Rv = Resistência terminal EV  

Nota: 
A resistência terminal (Rv = 1,8 Kohm 1/2 W) só deve ser introduzida entre os 
terminais EV se a saída não for utilizada 

 24V AC

N1

G

G0

G

G0

C    S     A B1

+-

 230V AC

N

BA TT .

L

C    S     A C

Y1

E V

L1
M
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Rv



Siemens Building Technologies SpA    CE1N7601e   05-04-2004 
   9/9 

 

 

©   SBT  SpA             Sujeito  a  alterações 


