
Modernização Elevadores Escadas Rolantes Acessórios

MANUAL DO USUÁRIO DECODSE2



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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A umidade é extremamente prejudicial aos produtos eletrônicos. Instale sua
DecodSe em local limpo e seco

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

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


1. Apresentação

A placa DECODSE foi desenvolvida para atender a necessidade de aplicação de indicadores seriais de fabricação
INFOLEV em elevadores que não possuem comandos de nossa fabricação ou mesmo os eletromecânicos.

Com Três sistemas simples de acionamento, podem ser utilizados todos os modelos de indicadores seriais, ou até
mesmo o anunciador de voz (VOICE CARD).

Este equipamento se baseia basicamente em coletar os sinais do seletor do elevador ou um seletor independente
dedicado  para  o  sistema  Decodse2,  fazer  a  contagem  dos  andares  através  deste  sistema,  transformar  os  sinais
recebidos paralelamente em serial e enviar o protocolo para que o indicador mostre o andar atual em que o carro se
encontra.

2. Características

2.1 – Elétrica

• Alimentação nominal 220VAC, tolerância - 10% / +20%;
• Saída de alimentação para os indicadores não regulada com proteção contra sobre carga e curto circuito;
• Fonte para alimentação dos indicadores 24VCC e corrente máxima 3,5A;
• Possui 12 entradas não isoladas ativa em nível alto de 15VCC ~ 35VCC, impedância de entrada ~1,7kΩ. 
• Possibilidade de programar as entradas conforme a função desejada;
• Três sistemas diferentes de seletor;
• LEDs de monitoramento dos sinais de entrada;
• LED de indicação de firmware funcionando;
• Código da placa: CE0056 ou CE0087;
• Jumper para colocar a marcação MT nos indicadores (em caso de manutenção);
• Possibilidade de configuração através da URM2;
• Compatível com qualquer indicador da linha serial Infolev (inclusive Voice Card);
• Bornes de conexão 2,5mm2 – 250VCA – 15A;
• Bateria Ni-cd 60mAh para o relógio interno, mesmo quando faltar energia o relógio permanece funcionando;
• Atualização automática do horário de verão;

2.2 – Física
• Tamanho da Placa: 122 x 102 x 40 (mm);
• Caixa de aço acabamento preto, 240 x 116 x 140 (mm);
• Peso do kit, 3kG;

2.3 – Manuais complementares
• Tabela de parâmetros CDI-00-231;
• Tabela de indicadores CDI-00-078;

2.4 – Aplicação

• Elevadores até 150m/min. Para velocidades maiores, consulte seu vendedor.
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3. Detalhes do conjunto

Detalhes da placa Decodse2

1. Circuito de fonte 24VCC, fornece alimentação para o circuito eletrônico e para os indicadores:
 – Alimentação através do conector VIN com tensão alternada 17VCA. 
 – Tensão de saída para alimentação dos indicadores através do conector indicado com ALIMENTAÇÃO
INDICADOR 24VCC.
 – Circuito com proteção contra sobre carga e curto circuito através de fusíveis rearmáveis.

2. Saída para comunicação serial sinal, TX+ e TX- com proteção contra surtos de tensão e curto circuito nas linhas.
3. Bornes para ligação das entradas. Estas entradas devem ser ativas com o próprio 24VCC da fonte. 

NÃO UTILIZAR OUTRAS TENSÕES.
4. Conexão com a URM2, mesma interface e cabo utilizados em toda linha de produtos INFOLEV. Possibilita

programações diversas. Para mais informações consulte a tabela de parâmetros CDI-00-231;
5. Bateria de Ni-cd, é utilizada para o relógio interno do processador, caso ocorra uma falta de energia o relógio

permanece funcionando e garante que não atrasará.
6. LEDs de monitoramento, LED 5VCC e 3VCC indicam que as tensões para o circuito eletrônico estão corretas, o

led0 piscando indica que o micro controlador está funcionando.
7. Jumper de AUT/MAN – Com jumper, placa em modo automático.

                                    -  Sem jumper, placa em modo inspeção.
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Detalhes da caixa
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4. Tipos de sistemas 

São três tipos de sistema possíveis utilizados no kit Decodse2, o sistema é o tipo de seletor utilizado para realizar
a contagem dos andares.

NÃO UTILIZAR TENSÕES ALTERNADAS DO COMANDO PARA OS PULSOS.

4.1 Sistema INFOLEV
 

Utiliza-se  dois  contatos  “secos”  NA  (normalmente  aberto)  para  informar  a  direção  que  o  elevador  irá  se
movimentar. Um contato para direção de subida e outro para direção de descida, geralmente disponível no contator de
direção, caso não tenha é necessário acrescentar. Além dos contatos secos, utiliza-se um sensor magnético e um ímã
por parada fixado entre pavimentos. Ao fechar um contato de direção, toda vez que o sensor passar pelo ímã, vai fazer
com que os indicadores faça a contagem na direção informada.
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4.2 Sistema IPA – IPB – IPC

Este sistema é recomendado para quando já existe no comando original. O sistema síncrono utiliza de 3 sinais
para  fazer  com  que o  indicador  conte  os  andares,  fazendo uma  sequência,  incrementando ou  decrementando as
informações de entrada nas linhas A-B-C da placa Decodse2.

Quando a decodse2 recebe os sinais em uma sequência A-B-C ele conta subindo e recebendo na sequência C-
B-A conta descendo, cada pulso deste é um pavimento que a cabina passou.

Exemplo de sequência dos pulsos gerado por molas
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4.3 Sistema INFOLEV 2 – Universal

O sistema INFOLEV 2, utiliza um sensor magnético duplo, sendo necessário um ímã por parada.
Com esse sistema utilizando sensor duplo, ao passar pelo ímã ele conta em direções diferentes conforme a

sequência que os sensores forem acionados, por exemplo:
Se o elevador estiver subindo ativará primeiro o sensor A e depois o sensor B, gerando uma sequência A-B,

informando direção de SUBIDA, e se estiver em direção de descida começa a contar pelo sensor  “B”, gerando uma
sequencial B-A informando direção de DESCIDA.

Esquema de posicionamento dos ímãs para o sistema INFOLEV2
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5. Ligação

Todas as entradas são programáveis  de acordo com a necessidade, isto  facilita,  por  exemplo,  no caso de
queimar uma entrada tem a opção de programar outra com a mesma função.

Para ligá-las deve-se seguir a recomendação abaixo, os contatos simbolizados no esquema pode ser um contato
do comando ou de sensores magnéticos. A configuração abaixo é o padrão quando os parâmetros são carregados com o
padrão de fábrica. Para mais detalhes de programação consulte a tabela de parâmetros, CDI-00-231.
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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!

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

• Essa bitola pode variar de acordo com a quantidade de indicadores que será instalado (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!

6. Consumo dos indicadores

Abaixo uma tabela com os consumos aproximados de cada indicador fornecido pela Infolev.

MODELO CONSUMO (mA)

IPDASE 67

IPDGGSE 238

SEQUESE 40

IPDM 61

IPDMG 110

MINILCD 63

LCD 120

VOICECARD 200

7. Caracteres disponíveis

É necessário lembrar que é possível programar através da Decodse2 e do teclado a marcação indicadores seriais, no
entanto  é  importante  ressaltar  que  sua  configuração  por  exemplo  os  indicadores  modelo  alfa-numéricos  possuem
restrições quanto ao uso de alguns caracteres, tais como de letras como V, X,  W  etc. Já os indicadores matriciais
possuem um maior número de caracteres disponíveis.

Símbolos disponíveis

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 -

• (sinal de menos), espaço em branco (não marca nada)
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8. Sobre o manual

CDI-00-232 Manual Decodse2
Data da publicação: 02/03/18
Revisão: 04
Responsável: Leandro Araújo

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.

9. 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, sobretensões, sobrecargas 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

Nextel 1: 1*35501    
Nextel 2: 1*10213    

                           Nextel 3: 55 1*2214 (internacional)    
Nextel 4: 1*5396      
Nextel 5: 86*248803

 Celular 1: (11) 96340-5209 (Tim) 
 Celular 2: (11) 96080-1005 (Tim) 
 Celular 3: (11) 97451-1523 (Vivo)

   Celular 4: (11) 98850-9588 (Claro)
Celular 5: (11) 96971-8780 (Oi)  

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

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