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TECNOLOGIA QUE TRAZ PRECISÃO, BELEZA E CONFORTO
A linha completa de indicadores eletrônicos Infolev pode ser muito vantajosa na 
modernização de elevadores de todos os tipos, em condomínios comerciais ou 
residenciais.

Totalmente compatíveis com os comandos Infolev, sua instalação é fácil e rápida. 
Com eles os elevadores ganham um visual moderno e muito mais precisão no uso.

Conheça nossos modelos e escolha os mais adequado para suas necessidades.

CHAMADA SERIAL: SIMPLICIDADE E ATÉ 30% DE ECONOMIA 
Os Indicadores Infolev IPDMCS, IPDMQCS, GLASS e Mini LCD utilizam 
a chamada serial. Essa tecnologia integra todas as funções usando 
apenas 4 �os, simpli�cando e reduzindo custos de instalação e manutenção. 
A economia com �ação é de até 30%.

MODERNIZE ELEVADORES COM TECNOLOGIA INFOLEV

INDICADOR MULTIMÍDIA HD

INDICADORES PARA CABINA OU PAVIMENTO COM QUALIDADE HD

• Tela de 7 polegadas.

• Resolução em HD 1280x720 pixels.

• Notícias via internet.

• Indicador de capacidade de carga.

• Relógio.

• Vídeos, imagens, logotipo  e 
propagandas.

• InfoVoice integrado - Faz o elevador   
“falar” os andares em que se   
encontra e outras informações.

• Calendário.

• Previsão do tempo.

Os Indicadores 
Multimídia Infolev têm 
várias opções de plano 
de fundo.

Podem ser usados em 
sobreportas ou em 
botoeiras de cabina.
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GLASS E BIG GLASS

• Indicadores digitais com Chamada Serial nas cores   
 azul ou preto.

•  Sinais sonoros para indicação de chegada ou partida   
 do andar (gongo) e acionamento de botões. (OPCIONAL)

• Aviso de porta aberta (PA) e de manutenção (MT).

• Indicação de sentido (seta animada).

• Indicam data e hora, excesso de peso, carro    
 bloqueado, sentido e posição do elevador.

GLASS: Display com 54 mm (L) x 58 mm (A).
• Incorpora chamada serial de pavimento e até 4   
 chamadas seriais quando instalada na cabina.
• Faz e sinaliza chamadas de subida, descida, 
 especiais e CODE.

BIG GLASS: Display com 130 mm (L) x 93 mm (A).
• Incorpora chamada serial de pavimento e até 4   
 chamadas seriais quando instalada na cabina.

IPDLCD

Capacidade
10 pessoas

Proibido
Fumar

Dr. Pé
Ortopedia

1. Gongo
2. Backlight
3. BIP (passagem do pavimento)
4. Mensagens personalizadas
5. Mensagem publicitária
6. Avisos Aleatórios
7. Capacidade da cabina
8. Acertar data & hora
9. Calibrar termômetro 

O IPDLCD é um indicador de LCD para elevadores 
com capacidade de exibir grá�cos e textos 
pré-programáveis além de informações como:

• Posição: emite sinal sonoro diferenciado tipo 
gongo. 

• Relógio: com data e hora - atualizados pelo 
comando. 

• BIP: na mudança de andar emite sinal bip,  
diferenciando o sentido do elevador, auxiliando 
pessoas com de�ciência visual.

Medidas: 132 mm (L) x 76 mm (A).

• Incorpora Chamada Serial de pavimento e até 
4 chamadas seriais quando instalado na cabina.

Informa a capacidade da 
cabina exibindo limite de 
pessoas ou quilos.

Indicadores Glass e Big Glass 
instalados em botoeiras Infolev.

Exibe avisos aleatórios 
programáveis como “Boas 
Festas”, “Proibido Fumar” etc.

Informa quando o elevador 
está em manutenção.

Indica que há uma porta 
aberta, sempre que alguém 
retiver o elevador por mais 
de 30 segundos.

Avisos podem ser programados 
facilmente diretamente no 
indicador LCD.

Variedade 
de setas 
animadas.

Mensagens publicitárias 
da empresa ou condomínio.

Mensagens especí�cas por 
pavimento. 



IPDMQCS

• Indicador digital com Chamada Serial. 

• Tamanho dos dígitos 39 mm.

• Nas cores azul ou vermelha.

•  Sinais sonoros para indicação de chegada  ou partida 
do andar (gongo) e acionamento de botões. (OPCIONAL)

• Aviso de porta aberta (PA) e de manutenção (MT).

• Faz e sinaliza chamadas de subida, descida, especiais 
e CODE.

• Incorpora Chamada Serial de pavimento e até 3 
chamadas seriais quando instalado na cabina.

Indicadores 
IPDMQCS em 
botoeiras Infolev.

MINILCD

• Indicador digital de LCD com  Chamada Serial.

• Medidas  30 mm (L) x 57 mm (A).

• Pode ser utilizado com ou sem relógio.

•  Sinais sonoros para indicação de chegada  ou partida 
do andar (gongo) e acionamento de botões. (OPCIONAL)

• Avisos: “Proibido fumar”; porta aberta (PA)  e 
manutenção (MT).

• Incorpora Chamada Serial de pavimento (não possui 
chamadas de cabina).

• Faz e sinaliza chamadas de subida, descida, especiais 
e CODE.

Ao trocar de andar, a marcação numérica  “gira” gradativamente conforme o movimento do elevador.

IPDMGCS

• Indicador de ponto de 53 mm. Tem dois dígitos e 
possibilita diversas marcações.

• Além da animação de seta, o IPDMGCS tem sinal 
sonoro (tipo gongo) para anunciar a chegada do 
elevador (OPCIONAL).

• Incorpora Chamada Serial de pavimento e até 3 
chamadas seriais quando instalado na cabina.

O MiniLCD oferece várias opções de informações e pode ser 
usado na vertical ou na horizontal.



A instalação 
dos produtos 
Infolev deve ser 
feita por uma 
conservadora 
de con�ança, 
que conheça 
bem os seus 
elevadores.

PARCEIRO INFOLEV

IPDACS

• Indicador utilizado principalmente  
junto ao botão de andar. Também pode 
ser utilizado dentro da cabina. 

• Tem dígito de 20 mm e setas 
indicadoras de sentido.

• Incorpora chamada serial de pavimento  
(não possui chamadas de cabina).

• Faz e sinaliza chamadas de subida,   
descida, especiais e CODE.

Porta aberta com identi�cação do andar

Alguns exemplos de sinalizações possíveis

Sub-solo

Restaurante

Garagem

Estacionamento

Térreo

Menos um

Cobertura

Mezanino

Manutenção

IPDMCS
• Indicador digital com Chamada Serial.

• Pisca Porta Aberta - Indica que há uma porta  
aberta, sempre que alguém retiver o elevador por 
mais de 30 segundos. 

• Indicação de Manutenção - Informa aos usuários,  
em todos os pavimentos, que o elevador está  
passando por reparos.

• Sinalização sonora no acionamento do botão de 
chamadas. (OPCIONAL)

• Sinal sonoro, tipo gongo, de subida e descida. (OPCIONAL)

• Incorpora Chamada Serial de pavimento (não possui 
chamadas de cabina).

• Dígito 18 mm e setas indicadoras de sentido.

O IPDMCS é compatível com: 
• Duplex Super Inteligente;
• ARF - Chamado por controle remoto;
• Genius Code - Sistema de segurança por senha. 

Indicadores 
Porta Aberta e 
Manutenção

10 opções de setas 

Indicadores 
IPDMCS em 
botoeiras Infolev.
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