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INFO VOICE

Anunciador de voz digital, anuncia o pavimento, a movimentação de portas, sentido do 
carro, mensagens promocionais ou avisos. E também deixa o elevador mais “gentil” e 
amigável com saudações conforme a hora e a data (ex:“bom dia”,  “feliz natal”).

Botoeiras Cabina

Botoeiras Pavimento

A Infolev possui diversos tipos de indicadores de posição: Led, pontos, em LCD gráfico 
ou LCD Glass. Em diversas cores e tamanhos, que valorizam e embelezam o ambiente.

Segunda-feira
30/04/2018

11:03

Capacidade
10 pessoas

Indicadores de Posição

 Multimídia

Genius e Minilev

Consulte mais modelos e o mais adequado para o seu elevador

Genius / Minilev

Info Safe - Resgate Automático Sistema de resgate automático, que evita que os 

verdadeira alta definição com resolução em HD (1280X720 pixels). Tem a opção de incluir vídeos, 
imagens, fundo de tela personalizado, logotipo e/ou propagandas. Além disso conta com diversas 
outras informações, tais como: notícias a sua escolha via Internet (Feed RSS), previsão do tempo 
local, indicador de capacidade de carga; relógio; calendário e anunciador de voz integrado.

Os quadros de comandos Infolev são o cérebro do elevador, fabricados sob medida. 
Apresenta opções para elevadores com acionamento VVVF, Hidráulico, corrente contínua 
e AC. Além de toda versatilidade para funcionar com diversas marcas e modelos de 
elevadores.

As botoeiras de cabina Infolev possuem design diferenciados e modernos. 
Opções em aço inox escovado ou em policarbonato. Alturas variáveis de acordo com o 

modelo escolhido, indicadores e botões. Com opcionais disponíveis: chaves, intercomunica-
dor, Infovoice, luz de emergência, já montados e ligados facilitando muito a instalação. 

A Infolev possui botoeiras de pavimento plana ou de sobrepor slim, em INOX escovado 
ou policarbonato. Todos os modelos com várias opções de indicadores de posição, 

botões resistentes e auto iluminados nas cores vermelha, azul e branca.

Consulte modelos e opções disponíveis.

Consulte modelos e opções disponíveis.

Indicador Multimídia: Informação em 

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 com segurança. Evitando assim desgostos, medo e transtornos do passageiro ao 

ficar preso, além do risco de acidente com resgate realizado por pessoas despreparadas.
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CABO DE MANOBRA

Cabo de manobra plano tipo esteira, alta performance em sistema de elevação com 
movimentos constantes, podendo chegar a uma utilização de 20 anos aproximadamente 

ou 3.000.000 de viagens do elevador. Cabo de 9 vias e opção plugado. 

CAIXA FUNDO DE POÇO

Possui botão de soco Stop/Emergência, botão Liga/Desliga para lâmpada, tomada para 
manutenção 2P+T, melhor acabamento, segurança e facilidade para a instalação.

CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM
Para ser instalada sob a cabina, um mesmo item faz as duas funções: 
Botoeira de inspeção com botão de emergência e caixa de passagem para a ligação dos 
cabos da cabina. Proporcionando facilidade e rapidez na instalação, pois os bornes são 
identificados conforme o modelo do comando reduzindo a possibilidade de erro.

INTERCOMUNICADOR E LUZ DE EMERGÊNCIA

Solução ideal para manter o sistema de comunicação e iluminação de emergência na 
falta de energia e atendimento à Norma Mercosul (NM-207).

FIAÇÃO PRÉ-PRONTAFeita sob medida para cada elevador reduz 

INFOSENSOR ELETRÔNICO O Infosensor é um sensor magnético que ao ser instalado 
sobre a cabina, faz a função do seletor, contando as 

ILUMINAÇÃO DE POÇO

LIMITE FIM DE CURSO E SUPORTE 

BARREIRA INFRAVERMELHA
A barreira Infolev foi projetada para evitar acidentes nas portas dos elevadores oferecendo 
maior segurança aos usuários. 
O sistema evita que elas se fechem sobre as pessoas quando estão passando entre os 
feixes invisíveis.

CHAMADA ARF

**Pode ser vendido  separadamente

paradas e marcando os pontos de redução e parada quando passa pelos imãs grudados na guia. 
Totalmente eletrônico, evitando assim problemas mecânicos, ou quebra em quedas, tendo uma 
maior rigidez mecânica. Não há necessidade de passar fiação pelo poço. O ajuste das paradas 
fica mais fácil, basta “escorregar” o imã pela guia para ajustá-lo na posição ideal. Como não há 

contato entre sensores e imãs, não produz ruído.

consideravelmente o tempo de instalação e a possibilidade de erros de ligação.
Em cores padronizadas e com as pontas identificadas com etiquetas termo plásticas e 
maior proteção contra mau contato e curtos, pois todas as derivações são estanhadas 
e isoladas por isolante termo-encolhível. Opção Plugado.

O controle está em suas mãos! O sistema ARF permite 
que os usuários chamem o elevador por intermédio de um controle remoto, diminuindo o 
tempo de espera. Aplica-se quando o usuário ainda no interior do seu apartamento 
aciona o controle remoto, e ao sair o elevador já encontra-se disponível. No caso do 
usuário entrar no estacionamento com seu automóvel, ele  aciona o controle e enquanto 
caminha para o elevador o mesmo já vai se dirigindo para o pavimento para atendê-lo.

O limite fim de curso possui fácil instalação, cabeçote regulável, roldana de borracha e 
fiação inclusa.

O suporte possibilita a fixação do limite em diversas guias de elevadores. Facilita o 
manuseio e a instalação, tornando ainda melhor o acabamento do serviço na modernização.

Maior segurança e qualidade no trabalho.
Exigência da Norma NBR MN 2017 - item 5.9 e recomendado para elevadores existentes, 
conforme NBR 15.597
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A instalação deste 
equipamento deve 
ser feita pela 
conservadora de 
sua confiança, que 
conheça bem o seu 
elevador.

“Produto beneficiado pela legislação da informática”.

Sistemas

URM, Super URM e URM mobile

Programe e obtenha diagnósticos de falhas e eventos do elevador, através das ferramen-
tas: URM, Super URM, instalado em qualquer computador ou URM MOBILE, disponível 

para sistema Android no seu celular.

PAINEL DE TRÁFEGOUm software desenvolvido para que administradores tenham 
total controle da movimentação e programação dos elevadores. 
Instalado num computador comum em uma área de administração do edifício, permite que o 
usuário monitore toda a movimentação dos elevadores e possa programar conforme as
 necessidades do tráfego de passageiros, para cada ocasião com data e hora pré programados.

Sistema que conectado ao comando do elevador, envia automaticamente avisos via SMS 
(torpedo) sobre ocorrências no elevador. O técnico recebe a mensagem com a falha, 

local, data, horário e vai direto solucionar o problema.

INFOSMS

CODE Para maior segurança e privacidade em seu apartamento, o moderno sistema 

INFOCLOUDSeu elevador conectado à internet!!!
Sistema desenvolvido para que as empresas conservadoras possam monitorar pela Internet 
os elevadores. Acessando pela Internet através de computador, celular ou tablet. É possível 
fazer o gerenciamento dos elevadores, receber alerta de falhas, monitorar online o funciona-
mento do elevador, visualizar estatísticas de funcionamento, índices de falhas com gráficos, 
acesso para síndicos e gestão de acesso ao sistema. 

MODO ECO
Sistema inteligente que reduz o consumo de energia elétrica do elevador em modo de espera 
(stand-by). Quando ativado, após certo tempo sem uso, desliga itens que estão consumindo 
energia mesmos parados, tais como: o inversor e os indicadores. Quando uma chamada é 
feita volta a funcionar normalmente.

DUPLEX SUPER INTELIGENTE
O duplex superinteligente é um recurso que permite ter os elevadores operando em grupo 
com chamado inteligente (só o carro mais favorável vai atender) e quando necessário o 
usuário pode selecionar especificamente o elevador de serviço. É aplicado para trafegar 
com animais, compras do supermercado, acesso em trajes de banho, etc.

SUPORTE / BASE PARA O COMANDO

Na mesma cor e material do quadro de comando, proporciona facilidade na fixação e um 
melhor acabamento na modernização escondendo a fiação.

de chamadas por código o  “Genius-CODE” permite que somente você, ou a pessoa que seja 
autorizada, tenham acesso ao apartamento. Cada pavimento tem o seu código secreto a ser 

digitado na botoeira de chamadas da cabina, impedindo desta forma, o acesso de pessoas 
estranhas aos pavimentos. No caso de visitas, o elevador é liberado pelo morador através de 

uma botoeira especial, instalada no apartamento.
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