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 Máquina Conectadas

INTERNET DAS COISAS

- Ocorrências
- Falhas
- Situação do elevador

Acesso remoto

- Informações
ocorrências

Engenharia de 
produto baseada 

em dados

Informação ao cliente 
(opcional)

- Quantidade de falhas
- Tempo e disponibilidade
   do equipamento

Novas 
oportunidades

Contrato de 
manutenção por 
desempenho 
e/ou utilização

Manutenção
Preditiva

INTERNET DAS COISAS

Su ascensor conectado a la internet

Internet de las cosas



SISTEMA DESENVOLVIDO PARA QUE AS EMPRESAS CONSERVADORAS 
POSSAM MONITORAR PELA INTERNET OS ELEVADORES COM COMANDO 
GENIUS E/OU  MINILEV. ACESSANDO PELA INTERNET ATRAVÉS DE
COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET.

“Produto beneficiado pela legislação da informática”.
“Producto beneficiado por las leyes de la informática”.

¡ Siempre Subiendo !

www.infolev.com.br

La instalación de este 
equipo debe ser hecha 
por la compañia 
instaladora de su 
confianza, que conosca 
bien su ascensor.

A instalação deste 
equipamento deve 
ser feita pela 
conservadora de 
sua confiança, que 
conheça bem o 
seu elevador.

 

Sistema desarrollado para que las empresas
conservadoras uedan monitorear los ascensores con control Genius y/o Minilev...

El acceso a internet se hace a través del ordenador, teléfono móvil o tableta.

Ao clicar nesse botão, aparece os sinais do elevador. É possível 
selecionar o período que deseja visualizar.

Exemplo: Luz, PP, LA1, etc.

Nome do 
condomínio

Mês atual
Quantidade 

fahas

Mês anterior
Quantidade 

fahas

Dia

Referência do mês

Quant.
de falhas

Fabiano Nonato

Samuel Oliveira
SAMUEL OLIVEIRA

Tipo de acesso para o 
usuário selecionado

Selecionar o usuário

Selecionar o elevador 
que o usuário tera 

acesso

FUNÇÕES

Gráfico de las fallas del mes
GRÁFICO DAS FALHAS DO MÊS

Gráfico que compara as falhas do mês atual com
o mês anterior. Grá�co que compara los errores del mes
actual con el mes anterior.

MonitoreoMONITORAMENTO
Sinais de funcionamento e operação (atualizado
a cada 30 segundos) e permite consultar histórico
dos registros de funcionamento.  Señales de funciona-
miento y operación (actualizado cada 30 segundos) y permite
consultar el histórico de los registros registros de funcionamiento.

Fallas y EventosFALHAS E EVENTOS
Registros por data / hora / pavimento e notificação

via e-mail, com possibilidade de configuração.
Registros por fecha / hora / piso y noti�cación
por e-mail, con posibilidad de con�guración.

ACESSO PARA SÍNDICOS Opcional

O síndico terá acesso somente ao painel de 
monitoramento do elevador. El síndico tendrá acceso
sólo al panel de monitoreo del ascensor.

Acceso para síndicos Opcional

GERENCIAMENTO DOS ELEVADORES

Quantidade de falhas, disponibilidade e utilização
por horas e número de manobras. Cantidad de fallas,
Disponibilidad y Utilización por horas y número de maniobras.

Gestión de los Ascensores

GESTÃO DE ACESSO AO SISTEMA

Login master administrador e Usuário/técnicos
da empresa. Login maestro administrador y

usuario / técnicos la empresa.

Gestión de Acceso al sistema


