
Manual de operação e Instalação

Botoeira Matricial



Obrigado por escolher a INFOLEV!
Esse manual  foi  desenvolvido para que você  se familiarize com todas as  características  tecnológicas e  os

benefícios que o produto pode lhe oferecer. Para obter o melhor desempenho, recomendamos a leitura completa deste
manual antes de realizar as operações.
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1. Apresentação

A Botoeira  Matricial  é  uma botoeira  que integra  um sistema de chamadas na cabina utilizando um teclado
numérico. A vantagem desta botoeira é a redução nas linhas de cabo de manobra, redução no número de botões de
chamada e redução no tempo de instalação, sua comunicação é realizada de forma serial através das mesmas linhas de
comunicação dos indicadores, é um sistema padronizado, não necessitando de projeto dedicado para cada caso.

2. Características Gerais

– Compatível eletricamente com todos os comandos da linha Genius;
– Comunicação serial utilizando as mesmas linhas de comunicação dos indicadores;
– Botões padronizados para ligação Ex: Abre porta, Fecha porta, Alarme e Interfone;
– *Indicador MiniLCD para indicação do pavimento atual;
– *Indicador MiniLCD para indicação das chamadas registradas - ICR;
– Possui uma “chave Yale” para colocar  o elevador em modo de “Serviço de Mudança”,  função utilizada, por

exemplo, para retirar o lixo do edifício;
– Área reservada e protegida com acrílico para colocar informações da conservadora e a capacidade da cabina;
– Área reservada para instalação do Voice Card e alto-falante, (este acessório é opcional);
– Sistema de fixação simples e prático para manutenções;
– Chicote interno pronto, todo o sistema já é interligado, bastando somente ligar a alimentação, comunicação e

sinais de abre porta, fecha porta, alarme e interfone;
– Possui sinal sonoro com buzzer, emite um beep quando a tecla é pressionada;

            O indicador fixado na vertical indica a posição do elevador e sentido de direção e o indicador fixado na horizontal
indica as chamadas registradas pelo usuário.

CDI-00-233_Manual de operação e instalação – Botoeira Matricial                    www.infolev.com.br                 2 de 12

A umidade é extremamente prejudicial aos produtos eletrônicos.

Cuidado ao manusear o seu equipamento. Nunca deixe-o sofrer nenhum tipo de queda. Isso poderá 
danificá-lo permanentemente e definir sua perda de garantia.
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3. Especificações e descrições Técnicas

3.1 Especificações do display

– LCD monocromático;
– Resolução 128 x 64 pontos;
– Tamanho do ponto 0,39 x 0,39(mm) / espaçamento entre pontos de 0,04 mm;
– Possibilidade de ajuste de contraste;
– Cor de fundo azul e caractere branco;
– Área visível do display: 30mm x 57mm;

3.2 Dimensões
Medidas em mm:
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4. Funcionamento

Para compreender e realizar as programações, é necessário que tenha em mãos a “Tabela de Parâmetros da
Placa de Chamadas, caso não possua solicite ao seu consultor na Infolev - Código da instrução CDI-00-100.

O  funcionamento  desta  botoeira  matricial  consiste  basicamente  em  digitar  o  andar  desejado  no  teclado  e
pressionar a tecla confirma, caso não seja pressionada a tecla confirma, após 5 segundos o registro da chamada é feito
de forma automática. 
            Caso seja digitado um andar que não existe, a chamada será anulada e através do Voice Card será pronunciada
esta mensagem “Registro de chamada inválido’'.

O símbolo com uma estrela (*) serve para registrar o andar principal, sem a necessidade de digitar o código do 
andar nem pressionar a tecla confirma. O andar principal é programado na placa de chamadas que está na botoeira 
matricial através do parâmetro “F0007”.

Quando o elevador está parado e sem seta de direção, se entrar uma pessoa na cabina, é pronunciada uma
mensagem orientando o uso da botoeira com a seguinte frase, “digite o andar desejado e pressione a tecla confirma”,
caso  necessite  e/ou  o  síndico  exija,  pode-se  colocar  um orientativo  de  uso  ao lado da  botoeira  ou junto  com  as
informações da conservadora e a capacidade da cabina. Caso necessite solicite na Infolev esta instrução - Código da
instrução CDI-00-257.

Conforme a norma NM207:99 é recomendado que para as marcações dos andares  seja  utilizado somente
números...-2,-1,0,1,2,3..., porém se o prédio já atribuiu a um determinado andar uma marcação diferente, por exemplo na
“Cobertura” que em vez de ser o pavimento do extremo superior é atribuído a marcação “CO”. Este tipo de marcação não
tem como ser  digitado  no teclado  da botoeira  matricial,  pensando nisso  existe  há a  possibilidade de inserir  até  3
inscrições nas teclas de atalho do teclado e caso necessite de mais marcações especiais pode-se programar até 10
códigos (de 90 á 99) para atender estas marcações especiais onde é atribuído um código para cada pavimento com
marcação especial. (Consulte a Tabela de parâmetros da placa de Chamadas – CDI-00-100).

             Veja no exemplo abaixo os valores a serem programados na placa de chamadas:
Ex: Um prédio de 15 paradas com marcação: -3, -2, -1, 0, MZ, PL, SF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, RE, CO.
             Andares com marcação especial: MZ, PL, SF, RE e CO.

Parada Pavimento Marcação Descrição Sugestão Parâmetro Valor

15ª 14 CO Cobertura Código 92 F0077 0014

14ª 13 RE Restaurante Código 91 F0076 0013

13ª 12 9 Nono Andar

12ª 11 8 Oitavo Andar

11ª 10 7 Sétimo Andar

10ª 9 6 Sexto Andar

9ª 8 5 Quinto Andar

8ª 7 4 Quarto Andar

7ª 6 SF Salão de Festa Tecla de Atalho 2 F0009 0006

6ª 5 PL Playground Tecla de Atalho 1 F0008 0005

5ª 4 MZ Mezanino Código 90 F0075 0004

4ª 3 0 Térreo

3ª 2 -1 Primeiro Subsolo

2ª 1 -2 Segundo Subsolo

1ª 0 -3 Terceiro Subsolo

Conforme o exemplo acima para efetuar chamada nos andares com marcação especial siga os procedimentos abaixo:

Para efetuar chamada para o andar “MZ” o código é “90” pressione as teclas “9 e 0” + tecla “Confirma”.
Para efetuar chamada para o andar “PL” pressione a “Tecla de atalho 1” + tecla “Confirma”.
Para efetuar chamada para o andar “SF” pressione a “Tecla de atalho 2” + tecla “Confirma”.
Para efetuar chamada para o andar “RE” o código é “91” pressione as teclas “9 e 1” + tecla “Confirma”.
Para efetuar chamada para o andar “CO” o código é “92” pressione as teclas “9 e 2” + tecla “Confirma”.

Para efetuar chamadas nos demais andares pressione o(s) número(s) correspondentes ao andar + tecla “Confirma”.
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5. Fixação

Para fixar a botoeira é recomendável seguir as etapas abaixo.
Esta botoeira já é fornecida com o kit de fixação composto por 8 rebites. 

Materiais necessários

– 1 chave allen 2,5mm
– 1 rebitadeira para rebite 4mm
– 1 furadeira
– 1 broca 4mm de diâmetro aço rápido
– 1 lápis ou caneta para marcar cd
– 1 limpador para aço inox
– 1 flanela

1) Alinhar as peças de nº 1 no local de fixação a uma altura de 1,10m do piso e, marcar os furos com o lápis ou
caneta;

2) Fazer os furos utilizando broca aço rápido de 4mm de diâmetro;

3) Fixar as peças de nº 1 utilizando rebites. Observe no desenho que existe um fio limitando o ângulo de abertura
da botoeira, este fio deve ser fixado junto com o rebite central da parte superior. Para fixá-lo deve-se encaixar
primeiro a parte inferior da peça 4 na peça 1 e depois encaixar o fio no rebite e terminar de rebitar;

4) Fazer as ligações dos bornes conforme o circuito elétrico do comando e o item 3.2 deste manual;

5) Realizar os testes necessários antes de fechar a botoeira;

6) Colocar as peças de acrílico número 5 do desenho e fixar utilizando os parafusos allen. Apertar até perceber que
a peça esteja firme, não apertar mais que o necessário, pois poderá quebrar o acrílico.

7) Retirar a película dos acrílicos e teclado;

8) Por fim utilize uma flanela e produto para limpeza de aço inox seguindo as instruções da embalagem do produto.
Não utilize produto que não seja para inox e não utilize panos ásperos ou palha de aço, pois riscará a botoeira e
causar a perda de garantia;

CDI-00-233_Manual de operação e instalação – Botoeira Matricial                    www.infolev.com.br                 6 de 12

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


CDI-00-233_Manual de operação e instalação – Botoeira Matricial                    www.infolev.com.br                 7 de 12

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


6. Ligação das linhas de comunicação

Efetuar as ligações entre a “Caixa de inspeção e passagem” e a botoeira matricial.

1) Ligar os cabos de alimentação através dos bornes, ligando 24Vcc (fio vermelho) e 0Vcc (fio preto);
2) Ligar os sinais de comunicação com o comando Genius através dos bornes (CT+/CT-/CR+/CR-);
3) Ligar os sinais de “Abre Porta”(PO), “Fechar Porta”(FP) e “Serviço de mudança”(SM) com o comando Genius através
dos bornes (PO, FP e SM);

    Caixa de inspeção e passagem                                                                                          Botoeira Matricial

Obs: Cuidado para não inverter os sinais entre o comando Genius e a Botoeira matricial:
         A linha de 24V da caixa de inspeção é ligada ao ponto 24V na botoeira de cabina.
         A linha de 0V da caixa de inspeção é ligada ao ponto 0V na botoeira de cabina.
         A linha de PO da caixa de inspeção é ligada ao ponto PO na botoeira de cabina.
         A linha de FP da caixa de inspeção é ligada ao ponto FP na botoeira de cabina.
         A linha de CT+ da caixa de inspeção é ligada ao ponto CT+ na botoeira de cabina.
         A linha de CT- da caixa de inspeção é ligada ao ponto CT- na botoeira de cabina.
         A linha de CR+ da caixa de inspeção é ligada ao ponto CR+ na botoeira de cabina.
         A linha de CR- da caixa de inspeção é ligada ao ponto CR- na botoeira de cabina.
         A linha de SM da caixa de inspeção é ligada ao ponto SM na botoeira de cabina.

Obs.: Não recomendamos a ligação de LED´s nos botões PO e FP. Caso seja imprescindível, a adaptação é por conta e
risco do cliente.
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6.1 Ligação do Alarme e do Interfone

Ligação do Alarme Ligação do Interfone

O botão de alarme é um contato aberto – NA
Ligar os fios do alarme nos pontos “1 e 2” do conector.

O botão de interfone é um contato aberto – NA
Ligar os fios do interfone nos pontos “1 e 2” do conector.

6.2 Instalação do Voice Card + Alto-falante

Para instalar um “Voice Card” + Alto-falante na botoeira de cabina fixá-los nos pontos indicados abaixo:

Fixação Ligação

Quando fixar o Voice Card utilize espaçadores entre a 
placa e a botoeira.
Não fixar a placa sem estes espaçadores (Missanga).

Para ligação do Voice Card na botoeira utilize um cabo 
serial disponível, conecte este cabo no conector serial da 
placa Voice Card
Conecte o cabo do alto-falante na saída “FTE” da placa 
Voice Card, (Veja as imagens abaixo):
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Alarme

4 Cabos: 26AWG , 70°, 300V
Comprimento 170mm

Chicote de Ligação

Interfone

4 Cabos: 26AWG , 70°, 300V
Comprimento 170mm

Chicote de Ligação

Instalar o auto falante 
aqui!

Instalar o Voice Card 
aqui!

Ligação do cabo do 
autofalante
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7. Manuseio

✔ Não pressione o visor e não toque no vidro polarizador com a mão desprotegida ou com objetos que possam
riscá-lo;

✔ Para limpeza, use algodão e álcool isopropílico. Não esfregue o painel a seco e jamais use água, acetona ou
qualquer outro tipo de diluente ou solvente;

✔ Não pressione a moldura metálica, nem submeta o módulo ao retrabalho dos furos de fixação e a choques
mecânicos, evitando assim danos às conexões internas;

8. 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.

9. Converse com a Infolev

9.1 – Matriz (São Paulo)

Central: +55 11 3383 1900
Fax: +55 11 3383 1909

Endereço: R. Sara de Souza, 152 – Água Branca – São Paulo - SP
CEP 05037-140

9.1.1 – Contato Comercial

Telefone: +55 11 3383 1901
E-mail: vendas@infolev.com.br

Nextel 1: 1*35502
Nextel 2: 55 1*23919 (internacional)

9.1.2 – Contato Suporte Técnico

Telefone: +55 11 3383 1902
E-mail: suporte@infolev.com.br

Nextel 1: 1*35501
Nextel 2: 1*10213
Nextel 3:
Nextel 4:
Nextel 5:

Celular 1: 
Celular 2: 
Celular 3: 
Celular 4: 
Celular 5: 

55 1*2214 (internacional)
1*5396
86*248803

(11) 96340-5209 (Tim)
(11) 96080-1005 (Tim)
(11) 97451-1523 (Vivo)
(11) 98850-9588 (Claro)
(11) 96971-8780 (Oi)

9.2 – Filial (Rio de Janeiro)

Telefone: (21) 2210 6325
Celular: (21) 7853 1551
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Nextel: 1*51726
E-mail (comercial): infolev.rio@infolev.com.br

E-mail (suporte): suporte@infolev.com.br

Endereço: Av. Beira Mar, 406 – Conj. 601 – Centro – Rio de Janeiro - RJ
CEP 20021-060

10. Sobre o manual

CDI-00-233 Manual de operação e instalação da Botoeira Matricial
Autor: Enéas Gonçalves Dias
Data da publicação: 28/12/2015
Revisão: 02

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.

11. Anotações
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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

Fax: (11) 3383-1909

E-MAIL.: suporte@infolev.com.br

www.infolev.com.br
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