
Modernização Elevadores Escadas Rolantes Acessórios

Manual de Indicadores Seriais

IPDASE IPDGGSE SEQUESE

http://www.infolev.com.br/


Obrigado por escolher a INFOLEV !!!

Parabéns pela escolha da linha de produtos INFOLEV. Esteja  certo de que  acabou de adquirir  um produto
completo, fabricado dentro dos maiores padrões de qualidade, certificado com a ISO9001 – versão 2008.

Esse manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas características tecnológicas e os benefícios
que produto pode oferecer.

Para  obter  o  melhor  desempenho,  recomendamos  a  leitura  completa  deste  manual  antes  de  realizar  as
operações.
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Cuidado ao manusear o seu equipamento. Nunca deixe-o sofrer nenhum tipo de queda.
Isso poderá danifica-lo permanentemente e irá acarretar em sua perda de garantia

A umidade é extremamente prejudicial aos produtos eletrônicos. Instale seus
indicadores em local limpo e seco



1. Apresentação

A linha de indicadores Infolev possui uma vasta quantidade de opções disponíveis já consagradas há vários anos
pelos nossos clientes e parceiros, dessa forma estando muito bem estabilizados no mercado nacional e internacional.

Todo  este  sucesso  se  deve  às  grandes  vantagens  que  esses  produtos  possuem,  que  além  de  serem
esteticamente agradáveis e possuírem várias possibilidades de marcações, são fáceis de instalar e com eles há uma
grande economia de fiação com relação aos antigos indicadores paralelos, pois para sua instalação são necessários
apenas 4 fios.

Neste manual abordaremos 3 dos indicadores seriais que a Infolev possui em seu portfólio, os alfanuméricos:

Nome Código das placas Tipo do display

IPDASE
0049 (front)

Alfanumérico0050 (back)

IPDGGSE 0051

SEQUESE 0053 Seta sequencial tipo “sargento”

1.1 Vantagens dos Indicadores Seriais

• Redução de até 85% no custo com a fiação: utilizando somente 4 linhas sendo 2 para alimentação (0V e 24V) e 2
para comunicação (TX+ e TX-);

• Não  necessita  de  mais  linhas  para  alimentar  as  setas  do  indicador  nos  modelos  IPDASE –  IPDGGSE  –
SEQUESE, mesmo trabalhando com estas placas em conjunto, apenas 4 linhas acionarão todas elas.

Facilidade de instalação:

• A conexão é feita com chicote e conector de encaixe, sendo “conector invertido”, voltado para a parte traseira da
placa facilitando assim seu encaixe na botoeira;

• Compacto e com furos oblongos sendo adaptável a grande maioria de botoeiras existentes;
• Módulos totalmente plugados, necessitando somente de uma chave canhão de 1/8” para o aperto dos parafusos.

No IPDASE, esses mesmos  parafusos servirão para dar  pressão entre  as  placas,  diminuindo as falhas de
conexão.

Facilidade de manutenção:

• Com a diminuição do número de parafusos de fixação e a ampliação dos furos na PCI (furos oblongos), facilitou-
se o ajuste de posicionamento da placa em qualquer tipo de botoeira. Além da diminuição da quantidade de fios,
evitando assim troca de linhas, falta de espaço na caixa de passagem, etc.

Alta imunidade a ruído:

• O sinal recebido pelo indicador é altamente confiável. Seu programa consegue diferenciar o que é sinal do que é
ruído não realizando marcações “fantasmas”.

Flexibilidade:

• O indicador pode ser reaproveitado em outros elevadores, alterando a marcação das paradas apenas na placa
transmissora (a marcação não fica no indicador).

1.1.1 Alfa Numéricos:

Marcação das paradas:

• Maior quantidade de símbolos disponíveis para o nome das paradas;

Indica porta aberta (PISCA PA) sempre que alguém reter o elevador por um determinado tempo;

Indica  manutenção  (MT)  toda  vez  que  o  elevador  é  colocado  em  manutenção,  através  da  chave
automático/manual da caixa de manobra do comando ou caixa de inspeção sobre a cabine;
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Letra “G” diferenciada do número “6” para indicar GARAGEM (unidade/dezena);

Letra “R” para indicar RESTAURANTE (dezena);

Símbolos possíveis no display da Dezena do IPDASE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J L M O P R S U (-)

Símbolos possíveis no display da Unidade do IPDASE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J L O P S T U (-)

Símbolos possíveis nos displays do IPDGGSE (Dezena e Unidade)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z (-)

* Símbolo (-) menos

1.2 Aplicações dos indicadores seriais tipo alfanumérico

• Todos os modelos de comandos Infolev (já possuem transmissor serial acoplado);
• Comandos de outras marcas (através da DecodSe).

2. Funcionamento

Nos  comandos  Infolev ou  no  kit  DecodSe,  possui  um  transmissor  serial,  que  tem a  função  de  coletar  as
informações atuais do elevador,  tais como: pavimento atual,  seta,  gongo, status de PA, MT,  etc,  e transmitir  até o
indicador de forma serial, ou seja, através de apenas 2 fios (mais 2 de alimentação). Quando a informação chega até o
indicador, ele a interpreta e consegue saber que marcação deve mostrar no display.

3. Características gerais (abrange todos os modelos)

➢ Tensão de trabalho: 24Vcc +/- 20%;
➢ Temperatura máxima do ambiente de instalação: 40ºC;
➢ Serial 4 linhas (24V, 0V, TX+, TX-);
➢ Conector de encaixe – alojamento PV 5+5 não polarizado;
➢ Furos oblongos (facilidade de instalação);
➢ Marcação das paradas feita no transmissor (facilidade de troca de marcação);
➢ Alta imunidade a ruído;
➢ Variedade de símbolos disponíveis para o nome das paradas;
➢ Indicam porta aberta PA e manutenção MT (com exceção da seta SEQUESE).

3.1. Conexão elétrica

A instalação dos indicadores seriais é muito simples. Apenas 4 fios descem do comando ou DecodSe para os
pavimentos/cabina.  O cabo de ligação  é padrão para toda a linha serial  de indicadores  Infolev,  logo  a instalação,
aquisição, manutenção e reposição fica muito mais fácil.
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Conexão

Esquema Cabo serial Detalhe

Identificação Função Cor

1A 24Vcc Vermelho

2A
Não conectado

3A

4A Tx+ Azul

5A Não conectado

1C 0V Preto

2C
Não conectado

3C

4C Tx- Branco

5C Não conectado
Codicom: 0001 40104

Todos os indicadores seriais
possuem a mesma pinagem para

conexão!!!

4. Características específicas de cada modelo

4.1 IPDASE

➢ Descrição: IPDASE (Indicador de Posição Digital Alfanumérico Serial)
➢ Codicom:

◦ 0001 30304 Indicador IPDASE serial (20mm com seta) – Comandos Infolev
◦ 0001 40127 Indicador IPDASE serial – para comandos outras marcas

➢ Código das placas: Back = CE0050 e Front = CE0049
➢ Tamanho das placas: 55 x 67 (medidas em milímetros)
➢ Tamanho do dígito: 20mm
➢ Profundidade: 33mm (módulo completo – as duas placas acopladas uma a outra: Back + Front)
➢ Consumo (médio): 67mA

Placa Front Placa Back Módulo acoplado (Front + Back)
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4.1.1 Dimensões

4.2 IPDGGSE

➢ Descrição: IPDGGSE
➢ Codicom:

◦ 0001 30305 Indicador IPDGGSE serial (55mm) Comandos Infolev
◦ 0001 40128 Indicador IPDGGSE serial (55mm) Comandos outras marcas

➢ Código da placa: CE0051
➢ Tamanho da placa: 109 x 84 (medidas em milímetros)
➢ Tamanho do dígito: 57mm
➢ Profundidade: 27mm
➢ Não possui seta acoplada
➢ Pode ser montado em conjunto com a Sequese ou seta GG
➢ Solução ideal para instalação sobre as portas de pavimento e/ou cabina
➢ Consumo (médio): 50mA

Placa IPDGGSE

4.2.1 Combinações com Sequese e Seta GG

Somente indicador Indicador com Sequese Indicador com Seta GG
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4.2.2 Dimensões e Conectores

4.2.3 Programação

O IPDGGSE possui a função gongo acoplada no seu hardware e utiliza os pinos de saída “FTE” para acionar o 
falante (plambric). O gongo pode ser programado de 3 modos distintos, como segue: 

FE = toca em todos os andares;
OK = toca somente no andar programado (Veja o exemplo de aplicação mais a frente);
FF = gongo desabilitado.
Curto-circuitando os pinos de PROG da placa, o indicador ficará transitando de uma função para outra, até o 

usuário retirar o curto do PROG. O último modo apresentado nos displays será memorizado, e com essa configuração 
funcionará até que o usuário queira reprogramá-lo de modo diferente. Veja a sequência a seguir:

No caso de utilizar o IPDGGSE para tocar o gongo em andares específicos (função gongo em modo “OK”), o 
procedimento a seguir deve ser realizado:

1º) Instale a placa IPDGGSE normalmente, utilizando os 4 fios (24V / 0V / TX+ / TX-). As placas SEQUESE e SETA são
opcionais.

2º) Com o comando em modo Manual/Inspeção, manobre-o até um andar extremo (superior ou inferior) para corrigir a
marcação dos indicadores atingindo o limite;
OBS.: O seletor (ímãs/molas e limites) já deverá ter sido instalado;

3º) Após corrigido os indicadores em um dos extremos (superior ou inferior), posicione o elevador no pavimento em que
se deseja que o gongo toque. Feche então os pinos de “PROG” (terminais no lado da solda da placa) do indicador. Assim
que aparecer nos displays o modo “OK”, retire o curto do jumper “PROG” e pronto. O gongo será acionado no andar
programado.

4º) Repita este procedimento para todos os andares em que se deseja que o gongo seja acionado.

4.2.4 Auto-teste

O IPDGGSE possui também a função de auto-teste. Basta o usuário curto-circuitar os pinos “TESTE” que o 
indicador começará a acender um segmento por vez em cada um dos seus displays. Acionará a seta subindo, a sequese 
subindo e o gongo de subida quando estiver testando o display da dezena; e acionará a seta descendo, a sequese 
descendo e o gongo de descida quando estiver testando o display da unidade.
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4.3 SEQUESE

➢ Descrição: SEQUESE (seta sequencial tipo “sargento”)
➢ Codicom:

◦ 0001 30306 Seta com gongo SEQUESE (55mm – serial) – Comandos Infolev
◦ 0001 30459 Seta com gongo SEQUESE (55mm – serial) – Comandos de outras marcas

➢ Código da placa: CE0053
➢ Tamanho da placa: 81 x 83 (medidas em milímetros)
➢ Tamanho do dígito: 38 x 56mm
➢ Profundidade: 25mm
➢ Funciona em conjunto com IPDGGSE ou isolada
➢ Consumo (médio): 40mA

Placa SEQUESE

4.3.1 Configurações:

Somente Sequese Sequese + IPDGGSE

4.3.2 Dimensões
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4.3.3 Ligação da Sequese (Isoladamente)

Veja como deverá ficar a ligação da placa Sequese em sua configuração simples (instalada isoladamente):

1º) A ligação isolada da placa SEQUESE é bem simples, basta ligá-la utilizando somente os 4 fios (TX+ / TX- / 0V e 24V)
que são fornecidos pelo comando ou DecodSe
Feito a instalação, deverá ser feito uma programação da placa SEQUESE, que será  vista em detalhes mais à frente
deste manual.

4.3.4 Ligação da Sequese (Junto com IPDGGSE)

Vejamos como fica a ligação de uma placa para outra:

Cabinho de interconexão entre as placas
Codicom: 0001 40107

Detalhe da ligação

1º) Para esta configuração, o indicador IPDGGSE deve ser instalado normalmente, usando 4 fios (TX+ / TX- / 0V e 24V).
Feito isso, não é necessário passar mais linhas para a SEQUESE, basta apenas interligá-los com um jogo de cabinhos
(fornecido pela INFOLEV) através do conector “SEQUESE” que sai da placa IPDGGSE para o conector “IPDGGSE” da
placa SEQUESE. Neste caso a alimentação e o acionamento da SEQUESE será feito pelo indicador, através deste
conector.
Feito a instalação, deverá ser feito uma programação da placa IPDGGSE, que será vista em detalhes mais à frente deste
manual.

4.3.5 Programação da Sequese

A Sequese trabalhando isoladamente, precisa ser programada em cada andar para que o gongo toque corretamente.

1º) Instalar a placa SEQUESE isolada normalmente, utilizando os 4 fios (24V / 0V / TX+ / TX-) que são fornecidos pelo
comando ou placa DecodSe;

2º) Com o comando em modo Manual/Inspeção, manobrá-lo até um dos extremos (superior ou inferior) para corrigir a
marcação dos indicadores, no momento em que atingir o limite;
OBS.: O seletor (ímãs/molas e limites) já deverá ter sido instalado;
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3)º Após corrigido os indicadores, em um dos extremos (superior ou inferior), fechar o jumper PROG (terminais no lado
da solda da placa) com o carro parado no pavimento desejado (onde a seta deve tocar), para programar a SEQUESE. Ao
fechar o jumper, os segmentos do meio de ambos os displays começam a piscar, indicando que aquele conjunto já foi
programado corretamente para tocar o gongo. Veja na figura abaixo:

4º) Fazer esse procedimento em todos os andares, ou seja, vir manualmente nivelando o elevador em cada andar e em
seguida fechar o jumper PROG.

Outras programações possíveis :

1º) Caso o jumper de programação seja fechado por mais 3s, piscará outros segmentos indicando modo de operação
seta de direção com gongo no andar programado.

2º) Caso o jumper seja mantido fechado por mais 3s, piscará outros segmentos, indicando modo seta de direção + gongo
em todos os andares.

Programação da placa SEQUESE – JUNTO COM IPDGGSE

Basta programar o IPDGGSE conforme mostrado no item 4.2.3 que a SEQUESE funcionará respeitando os
modos FE, OK e FF. 

ATENÇÃO

SEMPRE SE ATENTAR AO CONSUMO DOS
INDICADORES E A QUANTIDADE DE PLACAS

QUE IRÁ INSTALAR NO PRÉDIO PARA
DIMENSIONAR CORRETAMENTE OS CABOS DE

ALIMENTAÇÃO!

Por exemplo:

– prédio de 20 paradas com IPDGGSE em todos os pavimentos + cabina:
– o consumo médio de cada IPDGGSE é de 50mA;
– em 20 paradas + cabina, o consumo médio total será de [50mA x 21 (20 paradas + cabina)] = 1,05A;
– logo, a potência mínima da fonte de alimentação deverá ser de 24V / 2A (48W).

A BITOLA MÍNIMA* PARA OS CABOS 24V E 0V É
DE 1mm²

* essa bitola pode variar de acordo com a quantidade de indicadores que instalará (a corrente total sobe de acordo com o
aumento da quantidade de placas instaladas) no prédio e com a distância da casa de máquinas até o pavimento inferior
(quanto maior a distância, maior a queda de tensão no cabo, o que pode ocasionar mau funcionamento das placas nos
pavimentos inferiores). Fique atento às tolerâncias de alimentação das placas para mais e para menos!

O não cumprimento dessas regras de dimensionamento/instalação poderá acarretar em mau funcionamento
dos indicadores e da fonte (queda de tensão nas linhas, sobrecarga da fonte, etc.)
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5. Sobre o manual

CDI-00-117 Manual de indicadores seriais: alfanumérico
Data da publicação: 24/04/2014
Revisão: 01
Responsável: Bruno A. Franco

O conteúdo desta instrução pode mudar sem aviso prévio. A Infolev trabalha diariamente na melhoria dos seus
produtos e soluções, a fim de atender e suprir cada vez melhor seus parceiros de negócios.

De acordo com a lei de direitos autorais, nº9610, Art. 87, § I, fica proibido a reprodução total ou parcial, desse
manual, por qualquer meio ou processo. As sanções civis podem ser observadas através do título VII, capítulo II.

6. Certificado de garantia

1- A INFOLEV Elevadores & Informática  LTDA garante para o primeiro comprador, o perfeito
funcionamento de seus produtos, que saem perfeitamente testados de fábrica pelo prazo de
12 (doze) meses, a contar da data efetiva da venda, conforme Nota Fiscal.

2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:

a- nos eventuais casos de defeito de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do
equipamento e adequada instalação;
b- os serviços de reparação ou substituição serão efetuados somente no departamento de
assistência técnica da INFOLEV por técnicos autorizados e permanentemente treinados.

3- Exclui-se da garantia nos seguintes casos:

a- uso ou manuseio incorreto, sobre tensões, sobre cargas contrariando as instruções;
b- aparelho violado, manuseado para conserto ou adulterado por pessoas não autorizadas;
c- danos causados por agentes da natureza;
d- defeitos decorrentes de desgaste natural das peças;
Alterações/modificações posteriores ao pedido;
Demais causas alheias aos aspectos técnicos de sua responsabilidade.

4- A gratuidade de garantia não inclui frete, seguro, viagens e quaisquer riscos que o material
venha a ocorrer.

INFOLEV Elevadores & Informática LTDA
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QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM
NOSSO SUPORTE TÉCNICO

INFOLEV – ELEVADORES & INFORMÁTICA LTDA
Rua Sara de Souza, 152 – Água Branca

CEP: 05037-140 – São Paulo – SP
Central: (11) 3383-1900

Comercial: (11) 3383-1901
E-mail comercial: vendas@infolev.com.br

Suporte Técnico: (11) 3383-1902
Fax: (11) 3383-1909

RÁDIO: 1*35501 – 1*10213 - 1*2214

INFOLEV RIO:
Av. Beira Mar, 406 – Conj. 601 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

CEP 20021-060
Central: (21) 2210 6325
Celular: (21) 7853 1551

Nextel: 1*51726
E-mail comercial: infolev.rio@infolev.com.br

E-mail Suporte técnico:
suporte@infolev.com.br

Website:
www.infolev.com.br
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