




1. Apresentação

Resgate automático é um dispositivo que evita os passageiros fiquem presos na cabina do elevador quando há
falta de energia elétrica. O quadro de comando é energizado por um sistema de baterias, capaz de movimentar a cabina
até o pavimento mais próximo, abrir a porta e liberar os passageiros da cabina do elevador. Sem necessidade de
intervenção do técnico especializado, síndico, bombeiro, etc.

Ao término da leitura deste documento, você será capaz de:
– Entender todas as funções do resgate automático;
– Instalá-lo e configurá-la corretamente para o funcionamento com o comando.

2. Características gerais

Modelos RE-05 RE-7,5 RE-10 RE-15 RE-20 RE-25 RE-30 RE-40

Potência do motor 5 HP 7,5 HP 10 HP 15 HP 20 HP 25 HP 30 H P 40 HP

Entrada
Tensão 220Vac e 380Vac 220Vac, 380Vac, 415Vac e 460Vac

Frequência 50 Hz / 60 Hz

Saída em
modo de
bateria

Tensão 220Vac e 380Vac 220Vac, 380Vac, 415Vac e 460Vac

Frequência 50 Hz / 60 Hz ± 5%

Forma de onda Semi-senoidal

Distorção da
onda

Taxa de distorção harmônica (THD) ≤ 3% (0 ~ 100%)

Eficiência de
inversão

≥ 90%

Capacidade
sobrecarga

> 120% da corrente nominal, interrompe a saída após 5 segundos

> 150% da corrente nominal ou curto-circuito, interrompe a saída após 1 segundo

Buzzer Aviso sonoro

Bateria

Modelo VRLA – bateria regulada a válvula de chumbo ácido

Tensão 12Vdc

Quantidade 1 peça
(12Vdc/12Ah)

2 peças
(12Vdc/9Ah)

4 peças
(12Vdc/5Ah)

4 peças
(12Vdc/9Ah)

4 peças (12Vdc/12Ah)

Tempo de
carregamento

20 horas

Tempo de transição ≤ 5 segundos

Temperatura ambiente -10 °C ~ 40 °C

Ruído Saída em modo de bateria ≤ 45dB

Nível acima do mar Abaixo 2000 metros

Tamanho 
(Altura X Largura X

Profundidade)
Medidas em milímetros

320 X 165 X 165 430 X 228 X 218 510 X 228 X 218

3. Aplicações com resgate automático RE

✔ Apenas em comando GENIUS VVVF ou GENIUS Flash VVVF;
✔ Apenas com operador VVVF;
✔ Apenas com freio monofásico;
✔ Apenas com rampa magnética (rampa elétrica (trifásica) – não aplicável);
✔ Modelos de 5HP até 40HP;
✔ Funciona apenas com placa GENIUS com versão 0.0.2.74 ou superior;
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4. Fixação do resgate automático RE

Parte Superior Parte Inferior

Solte os parafusos identificados com a seta e inverta a chapa para fixação do resgate.

5. Conhecendo o resgate automático RE

5.1 Modelo RE-05-220 e RE-05-380
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5.1.1 Bornes e suas funções (RE-05)

Nome dos bornes Função Descrição

L1
Entrada da rede

Pode ser ligado em rede bifásica, monitoração apenas dos bornes L1 e 
L2.L2

T1
Saída de rede ou saída 
de emergência (modo de
bateria)

De 3 a 5 segundos para saída comutar para o modo de emergência 
(modo de bateria).

Obs.: A comutação automática do modo de bateria para o modo rede,
tem um tempo fixo de aproximadamente 4 minutos. Caso a rede volte
após esse tempo, a comutação é feita automaticamente.

T2

1
Sinal de aviso 1 Fecha contato 1 quando o modo de emergência está operando (modo 

de bateria).2

3
Sinal de aviso 2

Fecha contato 2 quando o modo de emergência está operando (modo 
de bateria).4

5
Sem função Sem função

6

5.1.2 Configurar tensão de entrada e saída (RE-05)

O modelo de resgate RE-05, não é possível configurar a tensão de entrada e saída. Essa tensão é fixa, sendo
necessária a especificação no momento da compra.

5.1.3 LED´s indicação (RE-05)

Posição Descrição

LED4 Modo rede → Aceso direto
Modo bateria → A cada 10 segundos ele pisca

LED1 Indicação de sobrecarga

5.2 Modelo RE-7,5-220 e RE-7,5-380
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5.2.1 Bornes e suas funções (RE-7,5)

Nome dos bornes Função Descrição

L1

Entrada da rede
Pode ser ligado em rede bifásica, monitoração apenas dos bornes L1 e 
L2.L2

L3

T1

Saída de rede ou saída 
de emergência (modo de
bateria)

De 3 a 5 segundos para saída comutar para o modo de emergência 
(modo de bateria).

Obs.:  Em modo de emergência não haverá tensão no borne T3;
A comutação automática do modo de bateria para o modo rede, tem um
tempo fixo de aproximadamente 4 minutos. Caso a rede volte após esse
tempo, a comutação é feita automaticamente.

T2

T3

1
Sinal de aviso 1

Fecha contato 1 quando o modo de emergência está operando (modo 
de bateria).2

3
Sinal de aviso 2 Fecha contato 2 quando o modo de emergência está operando (modo 

de bateria).4

5
Sem função Sem função

6

5.2.2 Configurar tensão de entrada e saída (RE-7,5)

O modelo de resgate RE-7,5, não é possível configurar a tensão de entrada e saída. Essa tensão é fixa, sendo
necessária a especificação no momento da compra.

5.2.3 LED´s indicação (RE-7,5)

Posição Descrição

LED4 Modo rede → Aceso direto
Modo bateria → A cada 10 segundos ele pisca

LED1 Indicação de sobrecarga

5.3 Modelo RE-10, RE-15, RE-20, RE-25, RE-30 e RE-40
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5.3.1 Bornes e suas funções (RE-10, RE-15, RE-20, RE-25, RE-30 e RE-40)

Nome dos bornes Função Descrição

L1

Entrada da rede
Pode ser ligado em rede bifásica, monitoração apenas dos bornes L1 e 
L2.L2

L3

T1

Saída de rede ou saída 
de emergência (modo de
bateria)

De 3 a 5 segundos para saída comutar para o modo de emergência 
(modo de bateria).

Obs.:  Em modo de emergência não haverá tensão no borne T3;
A comutação automática do modo de bateria para o modo rede, tem um
tempo fixo de aproximadamente 4 minutos. Caso a rede volte após esse
tempo, a comutação é feita automaticamente.

T2

T3

1
Sinal de aviso 1

Fecha contato 1 quando o modo de emergência está operando (modo 
de bateria).2

3
Sinal de aviso 2 Fecha contato 2 quando o modo de emergência está operando (modo 

de bateria).4

5
Sem função Sem função

6

5.3.2 Configurar tensão de entrada e saída (RE-10, RE-15, RE-20, RE-25, RE-30 e RE-40)

Na placa principal do resgate automático RE temos dois jumpers responsáveis pela seleção da tensão de
entrada e saída.

Ajuste esses jumper conforme tabela abaixo:

Tensão de
alimentação

Tensão entrada Tensão de saída

220Vac J4 J18

380Vac J5 J17

415Vac J6 J16

460Vac J7 J15

5.3.3 LED´s indicação (RE-10, RE-15, RE-20, RE-25, RE-30 e RE-40)

Posição Descrição

LED1 ao LED6 Nível de carga das baterias

LED7 Indica se está em modo rede

LED8 Carregando bateria no modo espera

LED9 Indica que está em modo emergência (modo de bateria)

LED10 Indicação de sobrecarga

6. Funcionamento do resgate automático RE

Para o funcionamento com sistema de resgate automático RE em comandos GE-VVVF é necessário:
1. Placa GENIUS com versão 0.0.2.74 ou superior;
2. Ativar o parâmetro de resgate na placa GENIUS (F0207=1).
3. Deixar o sistema de resgate automático carregar as baterias.

Nota:  
• Na placa GENIUS, é possível verificar o erro / evento de falta de energia e também o evento de finalização do

resgate;
• Caso tenha Voice, o usuário será avisado do início, execução e término do resgate.
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6.1 Primeira energização (sem o quadro de comando)

1. Certifique-se que a chave geral está desligada;
2. Certifique-se que o botão liga/desliga esteja na posição desligado;
3. Configure a tensão de entrada através dos jumpers J4, J5, J6 e J7 conforme tópico 4.2;
4. Configure a tensão de saída através dos jumpers de J18, J17, J16 e J15 conforme tópico 4.2;
5. Ligue os fios da rede nos bornes L1, L2 e L3;
6. Ligue a chave geral;
7. Coloque o botão liga/desliga na posição ligado;
8. Meça com multímetro se a tensão nos bornes L1, L2 e L3 estão com a tensão correta; 
9. Meça com multímetro se a tensão nos bornes T1, T2 e T3 estão com a tensão correta;
10.  Desligue a chave geral;
11. Aguarde de 3 a 5 segundos;
12. Em modo de emergência sempre tocará um som sonoro, indicando que está em modo resgate. Quanto mais

contínuo for esse som sonoro, mais corrente está sendo consumido das baterias.
13. Meça com multímetro se realmente cortou a tensão nos bornes L1, L2 e L3;
14. Estando com modo de emergência, meça com multímetro se há tensão nos bornes T1 e T2. Obs.: Em modo de

emergência não haverá tensão no borne T3;
15. Caso estejam corretos os passos anteriores, desligue a chave geral e também o botão liga/desliga;
16. Faça agora a ligação do quadro de comando nos bornes T1, T2 e T3.

6.2 Resgate com o elevador fora do imã de parada

1. Com o elevador em movimento fora dos sinais de parada;
2. Caso falte a energia de rede ou desligue a chave geral;
3. Aguarde 3 a 5 segundos;
4. O comando voltará a ligar, com sinal de FIF apagado (LED E15 – placa GENIUS);
5. Em todos os indicadores mostraram “RG”;
6. Caso a porta do elevador estiver aberta, o comando mandará o sinal para fechá-la.
7. Em seguida o elevador vai descer em baixa velocidade;
8. Ao encontrar o sinal de parada, as manobras caíram;
9. Abrirá porta do elevador;
10. Os indicadores deixaram de mostrar “RG”;
11. O elevador só voltará a funcionar, quando retornar a tensão de rede e o sinal de FIF voltar a acender. 

6.3 Elevador parado em cima do imã e com a porta fechada

1. Com o elevador parado em cima do imã e com a porta fechada;
2. Caso falte a energia de rede ou desligue a chave geral;
3. Aguarde de 3 a 5 segundos;
4. O comando voltará a ligar, com sinal de FIF apagado (LED E15 – placa GENIUS);
5. Em todos os indicadores mostraram “RG”;
6. A placa principal verificará que o elevador está no imã de parada;
7. Abrirá porta do elevador;
8. Os indicadores deixaram de mostrar “RG”;
9. O elevador só voltará a funcionar, quando retornar a tensão de rede e o sinal de FIF voltar a acender.

6.4 Elevador parado em cima do imã e com a porta aberta

1. Com o elevador parado em cima do imã e com a porta aberta;
2. Caso falte a energia de rede ou desligue a chave geral;
3. Aguarde de 3 a 5 segundos;
4. O comando voltará a ligar, com sinal de FIF apagado (LED E15 – placa GENIUS);
5. Em todos os indicadores mostraram “RG”;
6. A placa principal verificará que o elevador está no imã de parada e com a porta aberta;
7. Os indicadores deixaram de mostrar “RG”;
8. O elevador só voltará a funcionar, quando retornar a tensão de rede e o sinal de FIF voltar a acender.
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7. Sobre o manual

Título: Manual do resgate automático RE
Código:  CDI-00-199
Data da publicação:  27/10/2017
Revisão do documento:  02
Responsável:  Alexandre Rodrigo G. da Silva

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 os 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.

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.

INFOLEV Elevadores & Informática LTDA

9. 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

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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