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1.  INTRODUÇÃO AO COMANDO IFL-750

Comando Eletrônico Computadorizado para o funcionamento automático de elevadores, em uma única placa de circuito
impresso, fabricada dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade. Tecnologia totalmente nacional desenvolvida pela
INFOLEV, que se valeu da mais moderna tecnologia para desenvolvimento de placas de circuito impresso através do uso de
sistemas CAD/CAM.
Aplica-se a elevadores de passageiros em edifícios com até 32 pavimentos como comando individual ou duplex, podendo ser
seletivo na descida ou ter dupla seleção em todos os pavimentos.
Pode ser utilizado em elevadores de 1 ou 2 velocidades, com portas de cabina elétrica e com portas de pavimento semi-
automáticas (eixo vertical), ou porta de pavimento automática (trinco central).

2.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IFL-750

2.1  FONTE(S)

TRIFÁSICA PARA COMANDO:

Entrada: 220VAC ( com opção 380VAC e 440VAC) / Saída: 60VCC / 20VCC / 10VCC.
MONOFÁSICA PARA FREIO, RAMPA, SETAS E INDICADORES:

(tensão conforme necessidade do cliente)

2.2  PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL – DESCRIÇÃO ESTRUTU RAL
Placa micro-processada, fabricadas com homologação UL contendo:

����   UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO:
Microprocessador de 8 o 16 bits;
Memória RAM  2Kbytes;
Memória EPROM 16Kbytes.

����   INTERFACE DE ENTRADA:
28 interfaces de entrada para leitura dos sinais de segurança, poço e cabina do elevador. 

����   INTERFACE DE SAÍDA:
13 interfaces da saídas para acionamentos diversos;
14 interfaces de saídas para indicadores digitais.

����   INTERFACE DA CHAMADAS:
96 interfaces para leitura e iluminação dos botões de chamadas.

����   CANAL DE COMUNICAÇÃO SERIAL:
Possui uma interface serial de comunicação no padrão RS422 assíncrona.

2.3  PLACAS ELETRÔNICAS AUXILIARES / INTERFACES

São modulares e/ou foto-aclopadas, montadas de acordo com as características do elevador;
Geralmente com led indicativo

2.4  ACESSÓRIOS

����   SAÍDA PARA INDICADORES DIGITAIS:
São diversos modelos e tamanhos de indicadores digitais, setas de direção, anunciador (voice).
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����   SUPORTE PARA COMANDOS:
A INFOLEV dispõe de suporte para comandos, facilitando assim a instalação, e tornando o serviço

final muito mais bonito e profissional.

����   CAIXA DE INSPEÇÃO (CABINA):
A caixa de inspeção, iten obrigatório e indispensavel para manutenção, possui os bornes para

passagem do cabo de manobra, tomada, lâmpada, acionamento de inspeção.

����   BOTOEIRA DE EMERGENCIA (FUNDO DO POÇO):
Também dispomos da botoeria de emergência para fundo do poço, fácil instalação, possui lâmpada,

para iluminação e tomada.

3.  NORMAS / LEGISLAÇÃO

Em acordo com norma MN – 207:99 (elevadores elétricos de passageiros requisitos de segurança para construção e
instalação).
Sistema de fabricação em conformidade com norma de qualidade ISO 9001.

4.  INTERFACES DE ENTRADA

São por estas entradas que chegam todas as informações que envolvem a segurança do sistema de elevador, bem como as
informações de contatos, chaves e trincos, num total de 28 entradas.
Estas entradas operam com tensões de 60Volts corrente contínua ou 0Volts, conforme a condição que está sendo monitorada.
A cada entrada está associado um led que monitora a condição que é lida pela interface, para facilitar no diagnóstico de
possíveis falhas e na manutenção do elevador.
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4.1  SINAIS DE SEGURANÇA:

SINAL FUNÇÃO

EM Por esta entrada o comando é informado sobre a ocorrência de alguma anomalia no circuito eletromecânico 
responsável pela segurança do sistema.

SG Por esta entrada o comando é informado sobre a ocorrência de alguma anomalia no circuito eletromecânico 
responsável pela segurança do sistema quando o elevador esta em movimento.

FIF Recebe o sinal de um detector que indica a falta ou inversão de fase.

4.2  SINAIS DE SELETOR:

SINAL FUNÇÃO

LA Informação referente aos limites mecânicos de corte de alta velocidade na subida e na descida.

LD Informação referente ao limite mecânico de parada de descida.

LS Informação referente ao limite mecânico de parada de subida.

INA/INS É um sinal utilizado pelo comando para cortar a alta  e entrar na baixa velocidade em viagens de subida. 
Também serve para atualizar a marcação dos indicadores e mudança de andares.

INB/IND É um sinal utilizado pelo comando para cortar a alta  e entrar na baixa velocidade em viagens de descida. 
Também serve para atualizar a marcação dos indicadores e mudança de andares.

ISD É um sinal utilizado pelo comando para desligar a baixa velocidade,  completando assim a parada de 
atendimento da chamada.

4.3 SINAIS DE PORTA:

SINAL FUNÇÃO

LPA Sinal de um contato (NF) no fim de curso da porta de cabina para informar que porta de cabina esta 
totalmente aberta.

PC Por essa entrada o comando recebe a informação do contato PC da porta de cabina (NA) para executar as 
funções relativas a fechamento de porta e segurança.

PP Por essa entrada o comando recebe a informação do estado das portas de pavimento.

FC É um sinal proveniente do sistema de fotocélula.

RMTE Sinal proveniente da rampa eletromagnética para operadores de porta trinco central.

4.4  FUNÇÕES ESPECIAIS:

SINAL FUNÇÃO

OEI Operação em caso de incêndio. Está ligada a uma chave que quando acionada inibe as chamadas registradas,
forçando o elevador a se dirigir para o térreo e lá permanecer até que se desfaça a condição.

PO Sinal que provém de um contato (NF), instalado dentro da cabina que quando acionado, o comando não
acionará o fechamento da porta, ou no caso, se já estiver em processo de fechamento acionará sua reabertura.

PI0 e PI1 Estas duas entradas conjulgadas determinam que o comando deve atender, além do andar térreo:
 - todas as chamadas de pavimento;
 - pavimentos alternados a partir do pavimento inferior;
 - pavimentos alternados a partir do pavimento inferior + 1;
 - nenhuma chamada de pavimento, com exceção do pavimento principal.

AUT Por essa entrada chega a informação da chave que define o modo de operação automático/manual.
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4.5  SERVIÇO DE ASCENSORISTA:

SINAL FUNÇÃO

ASC É um sinal proveniente de uma chave da botoeira de cabina, para a troca do sistema de funcionamento do 
comando (automático ou ascensorista).

S (D) É um sinal que permite ao ASCENSORISTA mudar o sentido de viagem escolhido pelo comando, para subir 
(descer).Também utilizada para informar direção em modo manual – inspeção.

P É um sinal da botoeira do ASCENSORISTA que comanda o fechamento da porta (partir). Em modo 
automático permite cortar do tempo de porta aberta no atendimento de uma chamada.

4.6  SINAIS RESERVA:

SINAL FUNÇÃO

M1M2 Sinal reserva, podendo ser utilizado para funções com CODE.

RS1 Sinal reserva, podendo ser utilizado para ativar/desativar serviço de mudança (ver configuração do 
comando).

RS2 Sinal reserva.

TRR Sinal reserva, podendo ser utilizado também na função de serviço de mudança. (ver configuração do 
comando)

Os sinais reservas normalmente são configurados para aplicações diversas, variando de caso para caso. Qualquer que sejam
suas respectivas utilizações, serão encontradas no circuito elétrico suas devidas aplicações.

5.  INTERFACES DE SAÍDA

É constituída por 13 saídas transistorizadas responsáveispelo acionamento dos respectivos relés e contatores que compõe toda
a lógica eletromecânica do armário. É através dessas interfaces, que o comando aciona o motor de tração e o da porta do
elevador.
Os comando INFOLEV, utilizam contatores encapsulados com bobinas de 220V corrente alternada. Para isso, é utilizada uma
placa de interface chamada IROP. Esta placa possui módulos eletrônicos foto-acoplados, que permitem o acionamento dessas
contatoras, isolando assim a parte eletrônica (placa principal) da parte de potência (220VAC).
Nas placas IFL-750 e nas placas IROP existem led's que monitoram a excitação das contatoras. O acendimento dos led's
significa que foi energizada a bobina do contator correspondente.

SINAL FUNÇÃO

SB Aciona a bobina do contator S (sobe), responsável pelo movimento de subida.

DC Aciona a bobina do contator D (desce), responsável pelo movimento de descida.

AT Aciona a bobina do contator A (alta velocidade), acionando a alta velocidade.

BX Aciona a bobina do contator B (baixa velocidade), acionando a baixa velocidade.

RA Aciona a bobina do contator RA (resistência de alta) que coloca em curto as resistências de partida em alta
velocidade. É ativada logo após o comando ativar o contator de alta. O tempo pode ser regulado pelo
potenciômetro CRA na placa de comando.

RB Aciona a bobina do contator RB (resistência de baixa) que coloca em curto as resistências de partida em baixa
velocidade. É ativada logo após o comando ativar o contator de baixa. O tempo pode ser regulado pelo
potenciômetro CRB na placa de comando.

PA Aciona a bobina do relé PA, responsável pela abertura de porta do elevador.

PF Aciona a bobina do relé PF, responsável pelo fechamento de porta do elevador.

PM Aciona a bobina do relé PM, responsável pelo sinal de elevador preso (SEP). Usado também para fazer um
estágio de velocidade no IFL-VVVF e IFL-CC.

RMT Aciona a bobina do contator RMT, responsável pelo acionamento da rampa eletromagnética.

VNT Aciona a bobina do contator VNT responsável pelo acionamento dos motores de ventilação (do motor de
tração e/ou cabina).

GS Essa saída aciona as setas de subida, ou relés para acionar outras setas com outras tensões.

GD Essa saída aciona as setas de descida, ou relés para acionar outras setas com outras tensões.
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6.  INTERFACES DE CHAMADA

São através destas interfaces que o comando se comunica com todos os botões de chamada e seus respectivos sinalizadores
luminosos.
Os sinais de chamadas permitem ler e iluminar até 32 botões decabine, 32 botões de chamada de pavimento de descida e 32
botões de chamada de pavimento de subida. Estes sinais operam com tensões da ordem de 20 Volts corrente contínua
pulsantes. Para iluminar as chamadas registradas, devem ser utilizados botões compatíveis com comandos eletrônicos,e
somente com led's.

SINAL Sinais para iluminação dos botões SINAL Sinais para registro de chamadas

LD0 Iluminação dos botões  00,08,16,24 BT0 Registro das chamadas 00,08,16,24

LD1 Iluminação dos botões  01,09,17,25 BT1 Registro das chamadas 01,09,17,25

LD2 Iluminação dos botões  02,10,18,26 BT2 Registro das chamadas 02,10,18,26

LD3 Iluminação dos botões  03,11,19,27 BT3 Registro das chamadas 03,11,19,27

LD4 Iluminação dos botões  04,12,20,28 BT4 Registro das chamadas 04,12,20,28

LD5 Iluminação dos botões  05,13,21,29 BT5 Registro das chamadas 05,13,21,29

LD6 Iluminação dos botões  06,14,22,30 BT6 Registro das chamadas 06,14,22,30

LD7 Iluminação dos botões  07,15,23,31 BT7 Registro das chamadas 07,15,23,31

 

SINAL Varredura dos botões seletivos de 
descida SINAL Varredura dos botões seletivos de 

subida

V00
Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de descida de 00 - 07 V04

Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de subida de 00 - 07

V01
Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de descida de 08 - 15 V05

Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de subida de 08 - 15

V02
Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de descida de 16 - 23 V06

Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de subida de 16 - 23

V03
Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de descida de 24 - 31 V07

Varredura dos botões de chamada de 
pavimento de subida de 24 - 31

SINAL Varredura dos botões de cabina

V08 Varredura dos botões de chamada de cabina de 00 - 07

V09 Varredura dos botões de chamada de cabina de 08 - 15

V10 Varredura dos botões de chamada de cabina de 16 - 23

V11 Varredura dos botões de chamada de cabina de 24 - 31

7.  FUNCIONAMENTO

7.1  OPERAÇÃO EM MANUAL

Durante a fase de instalação do quadro de comando, ou mesmo durante a manutenção do elevador, é muito útil opera-lo em
modo manual.

O comando IFL-750 permite o movimento do carro manualmente através do próprio quadro de comando (caixinha de
manobra), podendo ser instalada pela conservadora uma botoeira de inspeção de comando manual em cima da cabine.
Para colocar o comando em modo de operação manual, basta colocar a chave AUT/MAN na posição MAN. É equivalente ligar
a chave MAN no topo da cabine que fecha os pontos do sindal 245 e246. Podemos verificar na placa de comando, que o led
MAN se acende, deixando o led AUT apagado.
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Ao entrar em manual, o comando obrigatoriamente desliga todas as chaves parando o elevador (se este estiver em movimento). 
Com relé EM ligado (condições de emergência satisfeitas) e portas de pavimento fechadas (led PP apagado), o comando
ordena o fechamento da porta de cabine.

Após o correto fechamento da porta de cabine, o comando passaa obedecer às chaves SOBE e DESCE, no quadro de comando
ou da botoeira de inspeção MC-MS (sobe) e MC-MD (desce), que permitem o movimento do carro para cima e para baixo,
respectivamente.
Para comandos de 2 velocidades, só será acionada a baixa velocidade. Já em comandos de 1 velocidade, é acionada a alta
velocidade.

Cumpre observar que qualquer condição de segurança que desligar o relé EM ou o relé SG, provoca a imediata parada do
carro. Ao atingir o limite de subida (LS), automaticamente ébloqueado o carro para subir. O mesmo ocorre no limite de
descida (LD).

Toda vez que o carro atingir o limite de subida ou de descida, éacertada a posição do carro no indicador de posição. Com o
carro em movimento, os pulos de subida e de descida fazem com que a posição exibida no IPD seja atualizada.
É importante observar que ao se ligar o quadro de comando em manual, o comando desconhece a sua posição, assumindo que
esteja no superior, só acertando sua posição ao atingir um dos extremos.
Em manual, nenhuma chamada é registrada, e o ventilador permanece ligado.

7.2  INICIALIZAÇÃO

Toda vez que o comando é energizado, o computador da placa de comando inicia um procedimento de auto-teste para iniciar o
seu funcionamento normal.
Este procedimento também é realizado após se colocar novamente o comando em modo automático, ou após restabelecida a
condição de falta de fase.

Inicialmente, o comando desconhece o andar em que se encontra, assume o andar superior, fecha a porta da cabine e faz uma
viagem para o extremo inferior.
Atingindo o extremo inferior, ele acerta o indicador de posição e a partir daí habilita a leitura das chamadas e entra em
operação normal.
Este processo só é possível desde que todas as condições de segurança estejam satisfeitas, para permitir o movimento do carro.

7.3  FALTA DE FASE

No quadro de comando existe um detector para falta ou inversão de fase (PPF-750). Quando a ligação das fases é feita na
sequência correta e as três fases estão presentes, o led deste dispositivo deve ficar aceso, indicando o funcionamento normal.
Pelo terminal FIF, este dispositivo envia para a placa principal um sinal de 60VCC, mantendo o led FIF da placa de comando
apagado.

O detector de Falta de Fase (PPF-750), possui um potenciômetro para ajuste de sua sensibilidade. Se for notado que no
momento da partida do motor ele acusa falta de fase, deve-se diminuir a sua sensibilidade.

A placa do comando IFL-750 ao receber o sinal indicando a falta de uma das fases ou inversão das mesmas, conta um tempo de
2 segundos. Após a contagem, imediatamente desliga todos osmotores do sistema de elevador, só retornando ao funcionamento
normal após restabelecida as fases, iniciando o processo de reinicialização.

7.4  SÉRIE DE SEGURANÇA

O quadro de comando é dotado de dois relés EM (emergência) e SG(segurança) respectivamente, responsáveis pela supervisão
das condições de segurança do elevador.
Estas condições de segurança são monitoradas pela placa eletrônica de comando simultaneamente e impedem o movimento do
carro.

Em condições normais, o relé EM deve estar ligado, ou seja, a sua série de segurança deve estar satisfeita. Por exemplo, seo
relé térmico desarmar, o relé EM vai desligar.
O relé SG monitora as condições de segurança das portas de pavimento, porta de cabine e trincos. Após o fechamento das
portas de pavimento, da porta de cabine e trincos, o relé SEG liga habilitando as condições de segurança para o movimento do
carro.
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7.5  PULO DO SELETOR  - 2 VELOCIDADES

O pulo do seletor pode ser gerado de diversas maneiras, tais
como, contato de fita seletora, molinhas, sensores magnéticos, etc
de modo que cada vez que o carro passar nestas determinadas
posições será gerado um sinal compatível (pulso de 60 Volts
corrente contínua). Podemos imaginar este sensor como um sinal
de um contato NA ou NF, configurado pelo programa de controle
de acordo com a necessidade.

INS - (SNA1 SNA2) pulo do seletor e corte de alta
para as viagens de subida 

IND - (SNB1 SNB2) pulo do seletor e corte de alta
para as viagens de descida 

ISD - (S1S S2D) corte da baixa velocidade.
IS1 – corte de baixa para subida 
ID1 - corte de baixa para descida

Na figura ao lado temos uma ilustração de um sistema de seletor
típico para elevadores com duas velocidades.
Podemos notar que além dos sensores que vão gerar os pulos e
cortes, encontramos limites de segurança nos extremos.No
extremo superior temos o limite de curso (LCS), o limite de
subida (LS1) e o limite de alta velocidade (LS3).

Em viagem de subida, ao atingir o limite de alta velocidade
(LS3), o comando automaticamente desliga a alta velocidadee
liga a baixa. Note que o corte de alta ocorre tanto pelo limitede
alta como pelo pulo (INS) do pavimento superior. Em condições
normais, o corte de alta velocidade deve ser feito
preferencialmente pelo pulo de subida, deixando o corte pelo
limite somente para condições de falha no sistema do seletor.
Devemos colocar o limite de alta ligeiramente acima do pulo de
subida, de tal forma que o carro acione o pulo de subida antes que
o limite de alta velocidade.
O carro quando em viagem de subida em alta velocidade, ao
atingir o limite de alta velocidade superior (LS3),
automaticamente corrige a sua posição para a posição
programada como pavimento superior.

Já em baixa velocidade, o comando fica aguardando o sinal de
parada (ISD) ou o limite de subida (LS1). Aqui novamente
recomendamos que a parada seja feita pelo sinal de parada de
subida (IS1), colocando o limite de subida um pouco mais acima.
Desta forma o comando faz a parada com uma sequência de
desligamento ideal para o contatores, colocando todo o esforço de
desligamento nos contatores A e RA, poupando os contatores Se
D. O limite de subida (LS1) deve estar presente somente para o
caso de alguma falha no sistema do seletor.

Em viagem de descida, a cada pulo do seletor (IND), o comando
automaticamente atualiza a sua posição e analisa se deve parar ou
não neste pavimento. No caso de haver chamada no pavimento e
de ter sido selecionada a parada, o comando passa para a baixa
velocidade e aguarda o sinal de parada de descida (ID1) para
completar a manobra. Uma vez atingida a parada, o sistema de
freio é acionado e temos então, a abertura das portas.
Ainda em viagem de descida, ao atingir o limite de alta
velocidade (LD3), o comando passa para a baixa velocidade e faz
a parada ao atingir o limite de descida (LD1) ou o sinal de parada
de descida (ID1).
Note que no extremo inferior o corte de alta pode ser feito tanto
pelo limite de alta de descida (LD3) quanto pelo sinal de pulode
descida (IND). Devemos optar preferencialmente pelo cortepelo
sinal de pulo de descida (IND). Analogamente para a parada, que
pode ser feita pelo sinal de parada de descida (ID1) ou pelo limite
de descida (LD1), devemos dar preferência pelo sinal de parada
na descida. EXEMPLO SELETOR PARA 2 VELOCIDADE
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Em viagem de descida, ao atingir o limite de alta velocidade,o
comando automaticamente corrige a sua posição para o andar
inferior, bem como ao atingir o limite de descida.

Em viagem de subida, a cada pulo do seletor (INS), o comando
automaticamente atualiza a sua posição e analisa se deve parar ou
não neste pavimento. No caso de haver chamada no pavimento e de
ter sido selecionada a parada, o comando passa para a baixa
velocidade e aguarda o sinal de parada de subida (IS1) para
completar a manobra. Uma vez atingida a parada, o sistema de
freio é acionado e temos então, a abertura das portas.

Os limites de fim de curso (LCS e LCD), só são atingidos pelo
carro em caso de falha no sistema. Eles desligam a série do relé
EM (emergência) impedindo o movimento do carro. O carro só vai
poder ser colocado novamente em movimento utilizando-se o botão
de limite de curso (BLC), que completa a série do emergência e,
em manual, coloca-se o carro novamente dentro do curso.

7.6  PULO DO SELETOR – 1 VELOCIDADE

– INA / INS - (SNA1 SNA2) pulo do seletor e parada para as
viagens de subida;

– INB / IND - (SNB1 SNB2) pulo do seletor e parada para as
viagens de descida.

Na figura seguinte temos uma ilustração de um sistema de seletor
típico para elevadores com uma velocidade.
Podemos notar que além dos sensores que vão gerar os pulos e
cortes, encontramos limites mecânicos de segurança nos extremos.
No extremos superior temos o limite de fim curso na subida (LCS)
e o limite de subida (LS1). O mesmo ocorre no extremo inferior
(LCD e LD1). 
Em viagem de subida, ao atingir o limite de subida (LS1),
automaticamente desliga o motor de tração, completando assim a
parada. Também corrige os indicadores de posição para marcar a
última parada do extremo superior programada na placa.

Note que a parada ocorre tanto pelo limite de subida (LS1) como
pelo sinal de parada e pulo de subida (INS) do pavimento superior.
Em condições normais, a parada deve ser feita preferencialmente
pelo sinal de pulo de subida, deixando o corte pelo limite somente
para condições de falha no sistema do seletor. Devemos colocar o
limite de subida ligeiramente acima do pulo de subida, de talforma
que o carro acione o pulo de subida antes do limite de subida. O
mesmo processo ocorre nas viagens de descida, so que com os
limites e sensores de descida.

Em viagem de descida, a cada pulo de descida (IND), o comando
automaticamente atualiza a sua posição e analisa se deve parar ou
não neste pavimento. No caso de haver chamada no pavimento e de
ter sido selecionada a parada, o comando desliga o motor de tração
e completa a manobra. Uma vez atingida a parada, o sistema de
freio é acionado e temos então, a abertura das portas. O mesmo
processo ocorre em viagens de subida, so que com os sensores e
pulos de subida.

Os limites de fim de curso (LCS e LCD), só são atingidos pelo
carro em caso de falha no sistema. Eles desligam a série do relé
EM (emergência) impedindo o movimento do carro. O carro só vai
poder ser colocado novamente em movimento utilizando-se o botão
de limite de curso (BLC), que completa a série do emergência e,
em manual, coloca-se o carro novamente dentro do curso.

EXEMPLO SELETOR PARA 1 VELOCIDADE
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7.7  SELEÇÃO DE VIAGEM

O IFL-750‚ é um comando automático coletivo e seletivo tanto para as viagens de descida como para as viagens de subida.
É muito comum só se ter nos pavimentos um único botão de chamada externa, que neste caso corresponde a um botão de
descida. Neste caso, opera como um comando coletivo seletivo na descida. É também comum termos no pavimento térreo, os
dois botões, neste caso, temos dupla seleção no pavimento principal. Para as garagens (sub-solos), teremos chamadas externas
de subida. O comando permite que em todos os pavimentos possaexistir dupla seleção (dois botões de chamada, de subida e de
descida).
A instalação é feita de acordo com o prédio em questão, só dependendo da forma de como é feita a ligação dos botões. Não
existe limitação para o número de sub-solos. Em uma viagem desubida, o comando vai atendendo todas as chamadas de subida
registradas, bem como as chamadas de cabine. As chamadas de descida permanecem registradas, só sendo atendidas na viagem
de descida. O comando mantém o sentido de subida enquanto existirem chamadas de cabine ou externas de subida acima do
andar em que se encontra. Não existindo nenhuma destas acima, o comando atende a maior chamada externa de descida acima
de onde se encontra, fazendo neste andar uma parada por inversão, ou seja, atinge este andar e como a chamada é de descida,
troca o sentido de viagem para descida, iniciando o atendimento das chamadas externas de descida.
O sentido de viagem pode ser observado pelas setas nos pavimentos (sinais GS e GD). Ao fazer uma parada, o sentido
assumido é mantido por um tempo pré determinado. Não existindo mais nenhuma chamada, após este tempo, o elevador fica
sem sentido. No caso de existirem outras chamadas, o comandoanalisa o sentido que será assumido, por exemplo, no caso de
se ter uma chamada de descida no pavimento e esta ter sido a razão da parada do carro que vinha subindo, o carro faz uma
parada por inversão, assumindo o sentido de descida. Ainda,neste exemplo, se existir uma chamada de cabine neste pavimento,
a parada seria feita pela chamada de cabine, e não pela chamada externa, mantendo o sentido de subida, sem cancelar a
chamada externa de descida.
O cancelamento das chamadas e feito automaticamente pelo comando, só dependendo das condições de viagem e estratégias
assumidas.

8.  FUNÇÕES DO COMANDO IFL-750

8.1  ESTACIONAMENTO PREFERÊNCIAL ( EST )

Após decorrido um intervalo de tempo pré-determinado (normalmente 60 segundos) e se nenhuma chamada tiver sido
registrada, o carro é automaticamente enviado para o andar de estacionamento (programado na própria placa principal).
Em casos de operação DUPLEX, será enviado ao andar de estacionamento o carro mais próximo do mesmo.
Essa função pode ser desabilitada pela micro-chave EST na placa de comando. Com o led EST aceso, o carro vai para a
estação, com o led apagado, o carro não estaciona.
O andar de estacionamento é definido conforme procedimento descrito no ítem programações.

8.2  PROTEÇÃO CONTRA CHAMADAS FALSAS ( CCF )

Toda vez que o carro pára em um pavimento e nenhuma pessoa deixa a cabine, o comando detecta uma chamada inútil. Após 3
chamadas inúteis, o comando automáticamente cancela todas as chamadas de cabine ainda existentes.
Esta operação não interferirá com as chamadas registradas nos pavimentos.

8.3  OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE INCÊNDIO ( O EI )

Essa característica permite chamar com rapidez os carros ao andar principal em caso de emergência.
Um interruptor instalado na portaria ativa a operação de emergência, cancelando todas as chamadas registradas (interna e
externas), não permitindo nenhuma nova chamada. Faz com queo carro se dirija ao andar principal (programado na placa
principal) e lá permaneça até que a condição seja desfeita.

8.4  VENTILAÇÃO FORÇADA NA CABINE E/OU MOTOR ( VNT )

Ao ser registrada uma chamada, o comando automaticamente aciona o contator VNT, ligando o ventilador. Após um tempo
pré-determinado (normalmente 60 segundos), sem que o elevador esteja sendo solicitado, o ventilador é automaticamente
desligado.
Em operação manual, o ventilador fica permanentemente ligado.

8.5  PROTEÇÃO DO MOTOR DE PORTA

No caso de falha no sistema de porta de cabine, o comando automaticamente detecta esta falha e inibe o uso do elevador,
cancelando todas as chamadas pendentes.
Por exemplo, no fechamento da porta de cabine, no caso de falha do limite PC ou dos trincos, o comando ordenará a reabertura
da porta de cabine e vai cancelar todas as chamadas.
Analogamente, na abertura da porta de cabine se houver uma falha no limite de porta aberta (LPA), após um tempo pré-
determinado, o comando desliga o motor de porta.
Esta estratégia é muito útil para evitar a queima do motor de porta no caso de falha. Em comandos convencionais, o motor fica
ligado por tempo indefinido, o que pode acarretar na sua queima.
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8.6  PROTEÇÃO DO MOTOR DE TRAÇÃO

Toda a vez que o carro se encontra em alta velocidade, existe um sistema de proteção que se o carro viajar em alta por mais de
um tempo pré-determidado, sem que sejam lidos sinais de pulos (INS ou IND), o comando supõe que existe alguma anomalia
no motor de tração ou com o seletor, desligando assim o motor de tração fazendo o carro parar. Se as condições já estiverem
sido normalizadas, o comando volta a funcionar normalmente com o registro da próxima chamada.
A mesma proteção acontece para o motor de baixa velocidade, que limita um tempo máximo para as viagens em baixa sem
encontrar os sinais de parada (ISD), evitando assim a queima do motor.

8.7  REABERTURA DA PORTA PELO BOTÃO DE PAVIMENTO ( EXPO )

Este dispositivo permite reabrir a porta de cabine caso estajá esteja sendo fechada, pelo simples acionamento do botão do
pavimento.
Cumpre observar que no caso de haver os dois botões de pavimento (chamada de subida e de descida – dupla seleção), a
função será ativada para interromper o fechamento das portas caso seja a chamada no sentido de viagem assumido pelo
elevador.
É bastante interessante em elevadores com portas simultâneas. No caso de ser programado o estacionamento com porta
fechada, o elevador quando estacionado, permanece na estação com as portas fechadas. Ao ser pressionado o botão de chamada
no pavimento, a porta automaticamente se abrirá.

8.8  CORTE DO TEMPO DE PARTIDA

Toda vez que o carro chega em um pavimento, ele espera um tempopré-determinado antes de atender um outro chamado. Ao
ser pressionado qualquer botão de chamada da cabine (depende do software), esse tempo é cancelado provocando a imediata
partida do carro. Também pode ser utilizado o botão P (partir) utilizado pelo ascensorista.

8.9  ESTRATÉGIA PARA BOTÕES PRESOS

O comando detecta o mau funcionamento de qualquer um dos botões de chamada. Se por exemplo um botão qualquer de
chamada ficar continuamente fechado (preso), o comando atenderá essa chamada uma única vez, cancelando seu
funcionamento, impedido assim o contínuo atendimento deste pavimento. Caso ele solte ou volte a funcionar, o comando libera
automaticamente seu funcionamento.

8.10  FOTOCÉLULA

Toda vez que a fotocélula é interrompida, provoca a reabertura das portas e também o comando começa a contar novamente o
tempo de partida, aguardando para reiniciar a viagem.
Existe um sistema de proteção contra o mau funcionamento do sistema de fotocélula, de tal forma que se esta ficar interrompida
por mais do que um intervalo de tempo pré-estabelecido, o elevador passa a ignorá-la até que o feixe seja restabelecido. A
fotocélula também é utilizada nos sistemas de portas simultáneas para detectar a saída ou entrada de passageiros, no sistema de
cancelamento de chamadas falsas.

8.11  ESTRATÉGIAS ESPECIAIS

Podem ser desenvolvidas diversas estratégias especiais deacordo com a necessidade. Para uma obra especial, deve ser
consultada a INFOLEV sobre a possibilidade de implantação de determinado módulo operacional.
Podem ser feitos por exemplo:

– Serviço de mudança;
– Serviço hospitalar de emergência (SHE);
– Chamadas de cabina codificada;
– Operação seletiva de portas (elevadores com mais de um operador de porta).

E muitas outras mais, dependendo do caso e aplicação.

9.  INDICADOR DE POSIÇÃO DIGITAL (IPD)

O comando IFL-750 permite a instalação de diversos tipos de indicadores INFOLEV (sob consulta, até de outras marcas e
modelos de indicadores), tanto na cabine como em todos os pavimentos. Sua função é indicar para o usuário o andar em que o
elevador se encontra e/ou se dirigi.
Cada indicador é programado de acordo com o edifício onde será instalado, e a marcação das paradas é livre dentro das
limitações de uso dos próprios indicadores.

CDI-00-198 – Manual IFL-750 / IFL-CC – R02 13



ELEVADORES & INFORMÁTICA LTDA

10.  OPERAÇÃO DUPLEX

O comando IFL-750 é capaz de trabalhar em conjunto com outro quadro de comando, de forma que as chamadas externas
sejam distribuídas e atendidas por ambos os carros, afim de otimizar o tempo de espera dos elevadores.
Foi desenvolvido pela INFOLEV um sistema de atendimento DUPLEX de alta eficiência, que não só distribui as chamadas
externas, como também leva em consideração as chamadas de cabina que foram registradas nos carros. O despacho e
atendimento das chamadas registradas nos pavimentos é feito de forma seletiva, tanto nas viagens de subida como nas viagens
de descida, visando melhor utilização no uso dos elevadores.
O quadro de comando DUPLEX é igual ao quadro de comando para elevadores isolados (SIMPLEX), diferenciando-se apenas
no software de controle utilizado nos carros.

Normalmente temos um software carro 1 e outro carro 2 (etiqueta da memória principal). O carro 1 é responsável pelo controle
e despacho das chamadas para o carro 2. O carro 2 é um carro “ escravo “ que recebe do sistema de despacho do carro 1, as
instruções para o atendimento das chamadas.

Todos os recursos oferecidos em comandos isolados (SIMPLEX), também estão disponíveis em comandos DUPLEX. No caso
do estacionamento preferencial, se programado, apenas o carro mais próximo irá ao andar de estacionamento programado.
Os dois carros podem ser instalados como carros independentes, cada carro tendo a sua botoeira de pavimento. Desta forma,
quando estiverem operando em DUPLEX, qualquer chamada de pavimento registrada, provocará o acendimento do botão do
outro carro no pavimento correspondente. Cumpre observar que só um dos dois carros virá atender ao chamado, e cancelará o
iluminamento dos dois botões. Esta forma de instalação facilita em casos onde já existiam comandos independentes e
posteriormente são transformados em DUPLEX. Dessa maneira, qualquer um dos comandos podem ser desligados, que não
haverá problemas quanto ao despacho de chamadas.

No caso de ser instalada uma única botoeira de pavimento comum aos dois carros, existem três  possibilidades:
1) O carro 1 faz a leitura e iluminação dos botões de pavimento, despachando para o carro 2.Caso o carro 1 precise ser

desligado, o carro 2 ficará sem chamadas.Dessa forma, colocando o carro 1 em manual, as chamadas são transferidas
automaticamente para o carro 2.

2) O carro 1 faz a leitura e iluminação dos botões de pavimentoe o carro 2 somente a leitura. Neste caso, deve ser utilizado
um botão com contato duplo. Neste caso, se o carro 1 precisar desligado, o carro 2 terá suas chamadas normalmente, apenas
não iluminará os botões.

3) Outra alternativa seria utilizar a placa PCC, desenvolvida pela infolev para estes casos ( veja capitulo 10.2).

10.1  DUPLEX  ASSIMÉTRICO

No caso do sistema duplex para elevadores com número de paradas diferentes, por exemplo:

ELEVADOR 1 :  -1,T,1..8
ELEVADOR 2 :     T,1..8

A Infolev possuí um sistema denominado duplex assimétrico onde utilizamos o sistema duplex em elevadores com
número de paradas diferentes, observando-se os seguintes pontos:

1) se o tráfego de passageiros se dá principalmente entre o térreo e os pavimentos superiores. 

2) se o trafego para a garagem é ocasional.

Pois o sistema não tem como o sistema saber se o passageiro em determinado andar quer descer para a
garagem. Caso o passageiro queira ir até a garagem, ao fazer a chamada de pavimento, o sistema ira enviar um
dos dois carros, conforme a situação mais favorável. No caso de ser atendido pelo elevador 2, o passageiro teria
que descer no térreo e tomar o outro elevador ou descer um lance de escada.

Os elevadores são instalados como se fossem iguais, ou seja, ambos com 10 paradas. Portanto as duas placas de
comandos são iguais e programadas da mesma maneira (10 paradas e estacionamento no “T”). A diferença
basicamente se dá pelo programa especial e ligação de botões de cada carro. Ao ser acionada a chamada externa
na parada “-1”, sempre virá o Elevador 1.
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10.2  PLACA PCC

A placaPCC ( Placa de Comutação de Chamada )foi desenvolvida com o objetivo de transferir as chamadas de um
elevador para outro no caso de utilização do sistema duplex com um único botão de chamada.

A instalação é simples e pode ser aplicada em comandos Infolev já instalados, veja abaixo ilustração do conjunto
instalado:

10.3 FUNCIONAMENTO DA PLACA PCC

O comando principal (carro 1) estando ligado estará energizando a placa PCC, com a PCC energizada o led estará aceso e o
rele acionado ligando as chamadas de pavimento com o comando principal (carro 1).
Caso seja necessário desligar o comando principal (carro 1)a placa PCC será desenergizada desligando os reles e fazendo
com que as chamadas passe para o carro 2 automaticamente.
Caso o carro 1 fique energizado para manutenção, deve estar com a placa principal para poder ler as chamadas e transferir para
o carro 2, conforme procedimento normal de funcionamento. 

As chamadas de cabine devem ser ligadas ao seu carro correspondente. Cada carro lê e ilumina suas chamadas de cabine.

10.4  PROTEÇÃO CONTRA CARRO DEMORADO

Caso um dos carros no duplex, tenha se atrasado por algum motivo no atendimento de uma chamada que deveria ir atender, o
sistema automaticamente o retira do grupo, despachando assim o outro carro. Reestabelecida a condição do carro, o sistema
automaticamente coloca ele novamente no grupo.

10.5 OPERAÇÃO COM ATE 6 ELEVADORES ( SEXTUPLEX )

A infolev ainda dispõe do modulo de despacho que permite conectar ate 6 carros para trabalhar em grupo permitindo uma
melhor distribuição das chamadas entre os carros
Possui uma interface com teclado e display de cristal liquido, que permite a programação de diversos parâmetros bem comoa
visualização de diversas funções, veja alguns modulos :

MODULO RELÓGIO
MODULO DE EXIBIÇÃO DOS CARROS 
MODULO DE PROGRAMAÇÃO
MODULO DE ESTATÍSTICAS
MODULO DE DIGNÓSTICO
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10.6 OPERAÇÃO TRIPLEX COM PAINEL DE TRÁFEGO

O Painel de Tráfego Infolev é um software especialmente desenvolvido pra permitir aos administradores, o total controle do
movimento dos elevadores. Desenvolvido para ambiente windows e linux, este software permite aos administradores o acesso e
o controle, em tempo real, a todos os movimentos dos elevadores integrados ao sistema.
O monitoramento feito atraves do Painel de Tráfego Infolev étotalmente interativo, o que pemitye ao administrador o conrole e
principalmente, as alterações de todas as funções pré-programadas de cada elevador, intanteneamente, no proprio
microcomputador.

Na tela principal é possível observar o “status” dos
elevadores: andar em que se encontra, direção de
percurso, chamadas solicitadas etc.

Através de programaçõe pode ser escolhido dias e horários
em que cada estratégia de atendimento vai operar.

Exemplo do conjunto instalado – Comandos – Comando de Despacho – CONVPC - Computador 
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Exemplos de aplicação com Painel de Tráfgego:

Finais de semana:  podemos programar para que automaticamente  na sexta-feira as 20:00 h até as 6:00 h da segunda feira 
só um elevador fique operando e os demais fiquem desligados.

Horário de chegada: podemos programar para que nos dias de semana das 7:30 as 9:00 h, os elevadores retornem ao térreo 
(ou garagem) automáticamente.

Picos no horário de saida : podemos programar que no horario das 16:30 as 18:00 um dos elevadores só atenda os andares 
do oitavo para baixo, evitando assim a dificuldade dos usuarios dos andares baixos em conseguir um carro que já não venha 
lotado de cima.

Recolhimento de lixo (ou mudança): podemos acionar facilmente pelo computador a estratégia de serviço independente, 
em que um dos carros sai do grupo e só opera as chamadas de cabina. Também pode ser previamente determinado dia e hora 
em que esta função entre em operação.

Segurança: podemos determinar dia e hora em que certos pavimentos não serão acessíveis pelos elevadores

Eventos: podemos programar para que um ou mais elevadores fiquem exclusivos para atender somente o andar onde será o
evento e o térreo e/ou garagem

O Painel de Tráfego só pode ser aplicado em conjunto com o comando de despacho, atualmente dispónivel apenas para até 3
carros. É utilizada uma interface ( CONVPC ) de comunicação entre o computador e o comando de despacho, veja na
ilustração da página  anterior  como ficaria o conjunto ligado.

11.  FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação do comando IFL-750 é constituída por um transformador trifásico mais um conjunto retificador.
O comando IFL-750 opera com três tensões diferentes:60 Volts ( fio vermelho ),20 Volts ( fio azul ) e 10 Volts ( fio
amarelo ), todos corrente contínua, tendo o 0V ( fio verde ) como negativo comum para três tensões.
A tensão de 60 Volts é utilizada nos circuitos dos contatos de porta, trincos, limites, sinais de seleção, etc.
A tensão de 20 Volts é utilizada para ler e iluminar os botões de chamadas.
A tensão de 10 Volts é utilizada para alimentar as placas eletrônicas do comando. 
Na placa do retificador, existem led’s que monitoram as tensões para o correto funcionamento do comando. Se algum dos três
led’s estiver apagado, deve ter havido a queima de um dos fusíveis, que devem ser substituídos pelos de mesmo valor.
60 VCC – 3 Ampéres  /  20 VCC – 2 Ampéres  /  10 VCC – 4 Ampéres.

12.  CONECTORES DA PLACA IFL-750

A placa IFL-750 possui 7 conectores do tipo PV e 2 bornes de 3 pinos para a ligação da alimentação da placa. A ligação da
alimentação está indicada na própria placa.  Os 7 conectores PV são denominados de:

– Conector POÇO ;
– Conector ARMÁRIO ;
– Conector IEEX ;
– Conector IPD;
– Conector CHAMADAS ;
– Conector ICEX ;
– Conector JPC;

      Detalhe do conector poço

Os pinos que começam pela letra“A” , estão localizados mais próximos à borda da placa. Os começados com“C” mais
afastados.
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Estes conectores correspondem a folha 6 do esquema eletrico:

CONECTOR POÇO CONECTOR IEEX

C A C A

INA 01 OEI ASC 01 RMTE

ISD 02 LPA P 02 M1M2

INB 03 RS1 03 TRR

S 04 FC 04 GS

D 05 NP GD 05 RS2

CONECTOR ARMÁRIO CONECTOR CHAMADAS

C A C A

PP 01 EM V00 01 V01

FIF 02 PC V10 02 V04

LD 03 AUT V09 03 V02

LS 04 PO V08 04

SG 05 PI0 05

LA 06 PI1 LD7 06 BT0

PM 07 RS1 LD0 07 BT1

RA 08 AT LD6 08 BT2

RB 09 VNT LD1 09 BT3

DC 10 PF LD5 10 BT4

0V 11 SB LD2 11 BT5

RMT 12 BX LD4 12 BT6

13 PA LD3 13 BT7

CONECTOR ICEX CONECTOR IPD CONECTOR JPC

C A C A C A

V03 01 V11 01 0V 01 0V

02 02 TXD- 02 TXD+

03 V05 03 IP0 RXD- 03 RXD+

04 V06 04 IP1 DTR- 04 DTR+

05 V07 05 IP2 DSR- 05 DSR+

06 IP3 RTS- 06 RTS+

07 IP4 CTS- 07 CTS+

08 0V 08 0V
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13.  PROGRAMAÇÕES

A placa do comando IFL-750 permite que as seguintes programações sejam feitas na própria placa por meio de micro-chaves
(DIP-SWITCH):
– estacionamento preferêncial ou não
– estacionamento com porta aberta ou fechada 
– reabertura da porta de cabine pelo boão de pavimento ou não

Detalhes da placa de Comando IFL-750

Estas programações podem ser ativadas ou não dependendo da posição das 3 micro-chaves: EST, FPO e EXPO
respectivamente.
A chave EST na posição OFF faz com que o estacionamento preferencial seja ativado (led EST aceso).
A chave FPO na posição ON faz com que o carro estacione com a porta de cabine aberta (led FPO apagado).
A chave EXPO na posição OFF faz com que a função de reabertura da porta de cabine pelo botão de pavimento seja ativada
(led EXPO aceso).
Estas chaves já saem de fábrica programadas para estacionamento preferencial ativado, estacionamento com porta de cabine
aberta. Desejando-se, por exemplo, que o carro não retorne automaticamente para a estação, basta colocar a chave EST na
posição ON (led EST apagado).
Ainda é necessário definir:

� o número de paradas
� o andar de estacionamento
� o andar principal

Estas programações também são feitas através das micro-chaves (DIP-SWITCH) denominadas SUP, EST e TER
respectivamente.
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O
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1 5432

1A 1C
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No conjunto de chaves SUP, devemos programar o número de paradas, de acordo com a tabela a seguir.
Para se programar o andar de estacionamento, utiliza-se as chavinhas do grupo EST. Com a combinação entre elas,
programamos para estacionar em qualquer andar, também seguindo a tabela a seguir.
Normalmente o andar de estacionamento é andar principal, então ao programarmos desta maneira o andar de estacionamento
automáticamete a placa entende como andar principal do elevador em caso de ser acionado a função OEI.

Tabela para programação de andares e  estacionamento*

* apenas as 3 (três) primeiras chavinhas (1, 2 e 3) para o caso de possuir memórias padrões veja capitulo a seguir.

13.1  PROGRAMAÇÃO DE MEMÓRIAS PADRÕES

A fim de facilitar um pouco mais e tornar a placa IFL-750 mais flexivel, para programações em campo, a INFOLEV
desenvolveu algumas memórias chamadas de “versão padrão” onde os DIP-SWITCH de programação TER (chavinhas)
utilizados para programar o andar principal e os pinos 4 e 5 doDIP-SWITCH de programação EST de andar de
estacionamento, mudam de função para servir a programaçõesmais utilizadas, facilitando ate mesmo para aplicação de uma
placa de um comando em outro.
Estas versões possuem uma etiqueta colada na memória principal U11, para identificação, veja abaixo lista de algumas
memórias a qual se aplica a programação padrão.

Simplex Duplex carro1 Duplex carro2

V304 C1V304 C2V304

V305 C1V305C C2V305C

V306

V307

Lembrando que estas versões de memórias podem sofrer alterações sem aviso prévio, sempre visando a
melhora do produto e sua aplicação. Veja a seguir tabela de possibilidades pra configuração.
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11 55443322
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11 55443322
ON

27
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ON 30

11 55443322
ON

31

11 55443322
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16

11 55443322
ON 17

11 55443322
ON 18

11 55443322
ON

19

11 55443322
ON

20

11 55443322
ON 21

11 55443322
ON 22

11 55443322
ON

23

11 55443322
ON

88

11 55443322
ON 99

11 55443322
ON 10

11 55443322
ON

11

11 55443322
ON

12

11 55443322
ON 13

11 55443322
ON 14

11 55443322
ON

15

11 55443322
ON

00

11 55443322
ON 11

11 55443322
ON 22

11 55443322
ON

33

11 55443322
ON

44

11 55443322
ON 55

11 55443322
ON 66

11 55443322
ON

77
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CHAVE TER

UMA VELOCIDADE DUAS VELOCIDADES

SELETOR NA
NORMALMENTE 
ABERTO

SELETOR NF
NORMALMENTE 
FECHADO

IPDSTD IPD NORMAL IFL

NORMAL PA / PF
PF LIGADO EM 
VIAGEM

PF LIGADO POR 2 
SEGUNDOS

CHAVE EST
SEM CCF
CANCELAMENTO DE 
CHAMADAS FALSAS

COM CCF
CANCELAMENTO DE 
CHAMADAS FALSAS

NÃO CORTA TEMPO 
DE PARTIDA PELO 
BOTÃO DE CABINA

CORTA TEMPO DE 
PARTIDA PELO BOTÃO 
DE CABINA

14.   LED’S MONITORES

A placa de Comando IFL-750 possui uma série de Led’s (diodos emissores de luz ) que permitem o fácil acompanhamento de
todos os sinais envolvidos na lógica do elevador.

LED ACESO APAGADO

ON Placa de comando ligada Placa de comando desligada

FIF Falta ou Inversão de fase Normal

TMP Normal Não aplicável

OEI Operação de Emergência em caso de Incêndio ativa Normal

EM Série de Emergência não satisfeita Normal

SG Série de Segurança em movimento não satisfeita Normal

AUT Modo Automático Modo Manual

MAN Modo Manual Modo Automático

PP Porta de Pavimento Aberta Portas de Pavimento Fechadas

PO Botão PO acionado Normal

LPA Porta de cabine totalmente aberta

PC Porta de cabine totalmente fechada

RMTE Rampa eletromagnética recolhida

FC Fotocélula interrompida Normal

S Comando de inspeção para Subir acionado Normal

D Comando de inspeção para Descer acionado Normal

ASC Modo ascensorista Modo Automático

P Partir acionado Normal

RS1 Depende de sua função no circuito
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LED ACESO APAGADO

RS2 Depende de sua função no circuito

TRR Depende de sua função no circuito

M1M2 Depende de sua função no circuito

14.1  Sinais de Seletor

LED ACESO APAGADO

INA NF: carro no pulo subida / NA: normal NF: normal / NA: carro no pulo subida

INB NF: carro no pulo descida / NA: normal NF: normal / NA: carro no pulo descida

ISD NF: carro na parada / NA: normal NF: normal / NA: carro na parada

LA Carro no limite de Alta Normal

LS Carro no limite de Subida Normal

LD Carro no limite de Descida Normal

14.2  Programações e Funções

LED ACESO APAGADO

EXPO Ativado reabertura da porta pelo botão de pavimento Desativado

FPO Estaciona com porta Fechada Estaciona com porta Aberta

EST Vai para a estação (após 1 minuto sem chamadas) Não Estaciona

PI0 Não atende andares pares Atende andares Pares

PI1 Não atende andares ímpares Atende andares ímpares

NP Não Pare acionado Normal

15.  CIRCUITOS ELÉTRICOS

Vamos, a seguir, detalhar um circuito elétrico de um quadro de comando genérico de duas velocidades com resistências de
partida.

15.1   NOMENCLATURA UTILIZADA

Chaves Contatoras Relés de Segurança

S Liga o motor para subir EM Segurança geral (29)

D Liga o motor para descer SG Segurança em movimento, porta de
cabine fechada (40)

A Liga a alta velocidade do carro RT Relé Térmico

RA Curto-circuita a resistência de partida do motor
de alta

PPF-750 detector de falta ou inversão de fase

B Liga a baixa velocidade do carro

RB Curto-circuita a resistência de partida do motor
de baixa

PA Liga o motor para abrir a porta do carro

PF Liga o motor para fechar a porta do carro

PM Acionamento reserva

VNT Liga o ventilador de cabine/motor
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Limites mecânicos no poço Sinais de seletor

LCS Limite de Curso de Subida INS Sinal de pulo e corte de alta nas viagens de subida

LCD Limite de Curso de Descida IND Sinal de pulo e corte de alta nas viagens de descida

LS1 Limite de Subida IS1 Sinal de parada nas viagens de subida (corte da baixa)

LD1 Limite de Descida ID1
Sinal de parada nas viagens de descida (corte da
baixa)

LD3 Limite de corte de Alta na descida

LS3 Limite de corte de Alta na subida

Sinais de porta de cabina Sinais de segurança das portas de pavimento
PC limite de porta de cabine fechada PP série de contatos das portas de pavimento

LPA limite de porta de cabine aberta CT série de contatos de trinco

PO Botão para comandar a abertura da porta

Botões de controle no quadro Diversos
BLC Botão de Limite de Curso PAP Porta de Acesso ao Poço

PI0 par RG Contato do limitador de velocidade

PI1 ímpar BEM Botões de EMERGÊNCIA da botoeira de inspeção

AUT automático PEM Porta de emergência da cabina

MAN manual FC Fotocélula

MS manual sobe RMT Rampa eletromagnética

MD manual desce CW Contato do freio de segurança (cunhas)

OEI Operação de emergência em caso de incêndio

MPC Motor porta de cabine

MA Motor de alta

MB Motor de baixa

IPD Indicador de posição digital

ILHD Indicador de posição luminoso horizontal digital

LFC Contato da fita seletora

15.2  SIMBOLOGIA UTILIZADA

Simbologia Descrição Simbologia Descrição

Ligação com a placa IFL-750 Botão normalmente fechado

Cruzamento de linhas com ligação Bobina

Terminal SINDAL Resistor

Contato normalmente aberto Resistor variável

Contato normalmente fechado Relé témico

Limite normalmente aberto Dijuntor

Limite normalmente fechado Tomada

Contatos de portas e trincos Lâmpada

Chave normalmente aberta Motor  trifásico em estrêla

Botão normalmente aberto Diodo
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15.3  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 1
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COMANDO   IFL-750

MODELO PADRAO 01
CIRCUITO NUMERO:      000000A-1
OBS.:

REV.

R02
R01
R00 00 / 00 / 00

     /      /    
     /      /     

DATA

60V

197
PAP

198

RG11

RG RG12

75

CW

76

59
LFCBLC

60

237
BEM

238

96

RT

95
EM

43 44
IL – EM

EM

A1 A2

0V

SG

A2

IL – SB

IL – PC

IL – SG

EM SG

13 14 14 13

A1

P21
CT

P22 PC P1

P4

P19
PP

P20

RG

1D

LCD

2D

LCS

2S

3S LS1 4S D

21 22

S – OP1

A1 B1

IL – DC

IL – PP

IL – LD

IL – RA

IL – LS

IL – LA

IL – BX

IL – AT

IL – RB

IL – PA

IL – PF

IL – PM

LD1
3D 4D S

21 22

D – OP1

A2 B2

S D

13 14 14 13
LS3LD3

B

21 22

7D 7S 8S

A3 B3

A – OP1
EM

23

SG

24 24 23

RA – OP2

A B1
B – OP2

RB – OP2

PA – OP3

21 22 A2 B2

A3 B3

SG

3433

A1
EM

3433

PF – OP3
A1 B1

B2A2

PM – OP3

P5
LPF

P6

B3A3

-X-X-X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X-X-X-

X

RESPONSAVEL

FOLHA       1 / 11
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15.4  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 2
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60V 0V

TR1 TR2

P7 P8LPA

INS SNA2SNA1

SNB2SNB1
IND

IS1

ID1
S1S S2D

PO 186185

S/PO

FC1 FC2

S/FPP

P1A
P P1B

C/SA

R1A R1B

R2A R2B

RM1 RM2
C/RM

+ FIF -

R S T

PPF – 750

R1 S1 T1

IL – FIF

IL – RMT

IL – RS2

IL – RS1

IL – P

IL – FC

IL – PO

IL – ISD

IL – INB

IL – INA

IL – LPA

IL – TRR IL – NP

IL – RMTE

IL – OEI

IL – PI0

IL – PI1

IL – AUT

IL – S

IL – D

IL – ASC

IL – M1M2

C/DCL
65

NP
66

RMT
RM6 RM5

C/TC

C/TV

234OEI233

0VPI0

PI1 0V

AUT
245 246

MS

MC

MD

ASCASC1 ASC2

M1M2 0V

C/SA

COMANDO   IFL-750

MODELO PADRAO 01
CIRCUITO NUMERO:      000000A-1
OBS.:

REV.

R02
R01
R00 00 / 00 / 00

     /      /    
     /      /     

DATA

X

RESPONSAVEL
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15.5  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 3
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10A

R
R1

1L1 2T1

PF

PA

1L1 2T1

301 MPC

S
S110A

PF

3L2
PA

4T2

4T23L2

T

10A T1 303

302 FP750

301 302 303

R
21

D

2T1 1L1

43
S

T
5 6

2T1 1L1
D

4T2 3L2
S

4T2 3L2
D

6T3 5L3
S

6T3 5L3

RT

S 2T11L1

A

T2A
TB2TA2

1L12T1

RA

MAT1TB1TA1

RA3L2 4T2

5L3 6T3

A 4T2 3L2
TA3 TB3 TB3

RA

5L36T3
B

1L1 2T1

TA11

RB

TB11 T11

B

3L2 4T2

2T1 1L1
TA12 TB12

RB

T12

4T2 3L2
B

5L3 6T3

TA13 TB13 T13

5L36T3

RB

MB

B3

A

53 54

B

5453

FREIO
B1 B2 S

54 43

5354

D

B4
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MODELO PADRAO 01
CIRCUITO NUMERO:      000000A-1
OBS.:

REV.

R02
R01
R00 00 / 00 / 00
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DATA

X

RESPONSAVEL
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15.6  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 4
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PA – OP3

D C1
21

PF PA

22 A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

PF – OP3

D C2

21 22

PA PF

PM – OP3

D C3

GONGO
220VAC

G1 G2

S – OP1

D

D

C1

S

61 62

D – OP1 D

6261

S

C2D

A – OP1

D C3
61 62

B A

RA – OP2

D

RA

C1

B – OP2

D C2

A B

61 62

RB – OP2

D C3

RB

R1 S1

SG
43

44

COMANDO   IFL-750

MODELO PADRAO 01
CIRCUITO NUMERO:      000000A-1
OBS.:

REV.

R02
R01
R00 00 / 00 / 00

     /      /    
     /      /     

DATA

X

RESPONSAVEL
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15.7  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 5
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R1

S1

T1

TRANSFORMADOR

CONJUNTO FONTE

RETIFICADOR

+ 
60

V

0V+ 
8V

+ 
20

V

3A

+ 60V

+

-
-
+

+ 20V

+

-
-
+

2A

+ 8V

+

-
-
+

4A

MC 009

B3
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15.8  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 6
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15.9  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 7
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15.10  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 8
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15.11  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 9
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15.12  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 10
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15.13  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 11
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16.  CIRCUITO ELÉTRICO EM DETALHES

16.1  FOLHA 1

Podemos notar duas colunas principais 60V e 0V. Todos os sinais de entrada e saídas do comando são relativos a esta tensão.
Temos inicialmente a série do relé EM. Este relé tem bobina de60 Volts corrente contínua. Podemos notar que satisfeita a série
do emergência, o relé EM fica ligado. Na série do relé EM, devemos ter os limites de curso, o contato do relé térmico, contato
do regulador de velocidade, botão de emergência da botoeirade inspeção, enfim qualquer contato de algum dispositivo que
quando aberto desfaça a condição de segurança do elevador, derrubando o relé EM, impedindo o movimento do carro.

A condição de emergência é monitorada pela placa de comando pelo sinal IL-EM que vai direto para a placa de comando. Com
o relé EM ligado, IL-EM deve estar em 60 Volts e o LED EM na placa deve permanecer apagado.

Em seguida temos a série do relé SG, responsável pela segurança das portas, trinco e porta de cabine.
Do ponto P20 sai para a placa o sinal IL-PP que monitora a condição das portas de pavimento fechadas. Em P20, quando a
série de segurança estiver fechada e as portas de pavimento estiverem fechadas, devemos ter 60 Volts. Na placa de comando, o
led PP permanece apagado quando todas as portas de pavimento estiverem fechadas.

Para completarmos a série do relé SG, é necessário o fechamento da porta de cabine e trinco. O estado da porta de cabine
fechada é monitorado pela placa eletrônica pelo sinal IL-PC e a série de segurança completa pelo sinal IL-SG.
Para cada contator, existe na placa IROP (interface operacional), um dispositivo eletrônico que equivale a um relé (comuma
bobina de entrada + um contato NA na saída). A entrada deste dispositivo vai ser acionada com 60Volts corrente contínua, e
sua saída vai energizar a bobina de um contator em 220Volts corrente alternada.

Logo abaixo temos a série do contator S (sobe). S-OP1 representa a entrada do dispositivo auxiliar (OPTO) sendo OP1 a
primeira placa IROP da esquerda para a direita montada no comando. A1 e B1 são as entradas marcadas nos bornes da IROP.
Com a série do contator S (sobe) completa, teremos 60Volts noponto A1. A placa de comando completa o circuito ligando o
ponto IL-S a coluna do 0V, ligando assim a contatora SOBE.
Podemos notar que é colocado um contato NF do D (desce) para garantir o bloqueio elétrico. Caso a D (desce) esteja ligada, a
S (sobe) não poderá ligar.
No caso do carro atingir o limite de subida, o contato de LS1 vai abrir, tirando o 60Volts do ponto 4S. A falta desse sinal,
também será monitorada pela placa de comando pelo sinal IL-LS.

O mesmo vai ocorrer, logo abaixo no esquema elétrico, com  a série do D (desce).

Para o contator A (alta), podemos notar o bloqueio elétrico com o contato do B (baixa), os contatos do SG / EM e ainda com a
proteção do software. Do ponto 8S a placa monitora os limites de alta velocidade pelo sinal IL-LA.

Os CONTATORES RA e RB, são diretamente controlados pela placa de comando, sendo que os tempos para ligar RA e RB
podem ser regulados pelos potenciômetros CRA e CRB na placa de comando.

Para o motor de porta, o comando controla os contatores PA e PF. O relé VNT também só é controlado pela placa de comando.

16.2  FOLHA 2

Na folha 2 temos a continuação das colunas do 0V e 60V. Nela sãorepresentados alguns dos dispositivos ligados ao sistema de
elevador.

IL-TRR – sinal de reserva, devendo ser verificado em seu esquema elétrico qual a função do mesmo.
IL-LPA – sinal do limite de porta aberta. Este limite é normalmente fechado. Quando a porta estiver totalmente

aberta, ele abre, tirando os 60 Volts do ponto P8.
IL-INA – sinal para os pulos e corte de alta velocidade nas viagens de subida.
IL-INB  – sinal para os pulos e corte de alta velocidade nas viagens de descida.
IL-ISD  – sinal para corte da baixa velocidade e parada nos pavimentos.
IL-PO – no caso de existir na cabine, o botão PO ‚ normalmente fechado. Ao ser pressionado, provoca a reabertura da

porta de cabine ou impede o seu fechamento. Se não for  utilizado, deve ser colocado um fecho no quadro.
IL-FC – entrada para fotocélula. Pode ser conectado em FC1 FC2 algum dispositivo para detectar a passagem de

algum indivíduo, com um contato normalmente fechado. Ao serinterrompido o feixe, o contato abre, tirando 60 Volts do ponto
FC2. Em casos de não utilização, deve-se deixar um fecho em FC1 FC2.

IL-P – sinal do botão P (partir), normalmente fechado, utilizadocom serviço de ascensorista. Ao pressionar o botão P,
corta-se a tensão de 60 Volts no ponto P1B, indicando ao comando que é para fechar porta de cabine e partir.

IL-RS1 e IL-RS2 são entradas reserva, normalmente não utilizadas disponíveis para funções especiais.
IL-RMT  – sinal proveniente da placa IFL-750, utilizado para ligar a rampa eletromagnética.
IL-FIF – sinal proveniente do dispositivo detector de falta ou inversão de fase (PPF-750)
IL-NP – sinal proveniente do botão NP (não pare) da botoeira de ascensorista ou contato do pesador, para despacho
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de carro lotado.
IL-RMTE – sinal proveniente de um contato da rampa eletromagnética para elevadores com trinco central. Em

elevadores com trinco vertical, sem rampa eletromagnética, fechar RM5 e RM6.
IL-OEI – sinal proveniente de chave instalada na portaria do edifício, que quando fechada inicia a operação de

emergência em caso de incêndio
IL-PI0  – chave do quadro de comando, que quando acionada, não atende andares pares.
IL-PI1  – chave do quadro de comando, que quando acionada, não atende andares ímpares.
IL-AUT – chave no quadro de comando e na botoeira de inspeção que quando fechada coloca o comando em modo

de inspeção manual.
IL-MS  – comando para subir o elevador em manual ou trocar para o sentido de subida, quando em ascensorista.
IL-MD – comando para descer o elevador em manual ou trocar para o sentido de descida, quando em ascensorista.
IL-ASC – chave na botoeira do ascensorista que quando fechada, coloca o elevador em modo ascensorista, e quando

aberta, coloca o elevador em modo de atendimento automático.
IL-M1M2 - sinal de reserva, mais utilizados para comandos IFL-CC e IFL-VVVF

16.3  FOLHA 3

Aqui encontramos o circuito de potência do motor. Pelos bornes R, S e T, entra a alimentação trifásica para os motores e para
todo o quadro de comando. Depois dos disjuntores em R1, S1 e T1sai a alimentação para o motor de porta e para o
transformador que por sua vez alimenta as placas eletrônicas.

É um circuito bastante comum para elevadores de duas velocidades, dispensando maiores esclarecimentos.
Podemos também observar o circuito do sistema do freio eletromagnético, controlado pela lógica do S (sobe) D (desce) e dos
contatores A (alta) e B (baixa). Normalmente o circuito do freio é deixado aberto para ser alimentado com a tensão de operação
da bobina do freio. A tensão para o acionamento da bobina de freio, está disponível nos pontos B1 e B2 da régua de bornes.

16.4  FOLHA 4

Aqui encontramos a representação dos módulos eletrônicos (OPTO) para o acionamento dos contatores propriamente ditos,
presentes nas placas IROP.
Podemos notar que no acionamento dos contatores de PA/PF, S/D e A/B, existem contatos normalmente fechados, que fazem a
parte de intertravamento elétricos nas contatoras, evitando que ambas entrem ao mesmo tempo. Além disso, ainda existe o
intertravamento mecânicos entre eles.

Como dissemos anteriormente, cada um destes módulos eletrônicos pode ser imaginado como um relé auxiliar que vai
completar o circuito entre as duas fases R1 e S1 (220 Volts corrente alternada) e as bobinas das chaves contatoras.
Por exemplo para a bobina do contator RA, observamos que o OPTO utilizado encontra-se na placa IROP 2 (OP2) e as saídas
estão nos bornes C1 e D. Analogamente, para o contator PF, o OPTO utilizado encontra-se na placa IROP 3 e os bornes
correspondentes são C2 e D respectivamente.

Podemos observar um contato do relé SG para alimentar as bobinas que provocam o movimento do elevador, ou seja, se o relé
SG estiver desligado, o carro fica impossibilitado de se movimentar.

16.5  FOLHA 5

Nesta folha, observamos o conjunto fonte de alimentação do sistema. O 220 volts trifásico vem das linhas R1,S1 e T1 e as
saídas do transformador são ligadas a placa RET. Da placa RETsaem as tensões 60VCC ( fio vermelho ), 20VCC ( fio azul ) e
8VCC ( fio amarelo ) que alimentam todo o comando.

Podemos notar também, um conjunto fonte do freio magnético.O 220VCA das linhas R1 e S1, alimenta um transformador, e
sua saída ligada a uma ponte retificadora que fornecerá a tensão necessária para o freio. Sua tensão de saída, varia de acordo
com o a necessidade de tensão do freio.

Em casos onde se tem indicadores em todos os andares (dependendo do modelo e quantidade) vamos encontrar fontes
específicas para os indicadores. O 220VCA da linhas R1 e S1, alimentam um transformador, e sua saída ligada a um ponte
retificadora. Na saída da ponte retificadora, teremos capacitores para estabilizar mais a fonte, evitando quedas de tensão
durante o funcionamento do elevador.

16.6  FOLHA 6

Nesta folha está representada a placa do comando eletrônicoIFL-750 e todos os seus conectores, com os respectivos sinais em
cada um dos pinos.

16.7  FOLHAS 7 E 8
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Nessa folha, encontraremos todas as ligações de chamadas de pavimento (subida e descida) e de cabina.
O Comando IFL-750 pode em princípio utilizar qualquer botãode chamada que seja equivalente a um contato normalmente
aberto. Os botões podem ser do tipo iluminado, através de Led’s do tipo de Alta Intensidade. Deve ser montado com um diodo
para evitar retornos indesejáveis, que na ausência dos mesmos, podem ser gerados chamadas “fantasmas”.
A seguir, uma representação de um conjunto botão com iluminação (LED):

Detalhe da ligação de um botão

A linha VX representa uma das linhas de Varredura das interfaces de chamadas. Temos as 12 linhas que são numerada de V00
a V11, cada uma correspondendo a  uma linha geral de um grupo de 8 botões.
A linha BTX representa uma das 8 linhas de retôrno ( BT0 a BT7 ).
A linha LDX, se presente, representa uma das 8 linhas ( LD0 a LD7 ), responsáveis pelo iluminamento dos Led’s dos botões.

16.7.1  BOTÕES DE CABINA

Vamos a seguir detalhar a ligação dos botões de chamada de cabine. Inicialmente, na tabela, encontramos para cada botão as
linhas que lhes são ligadas.

PAVIMENTO Vxx BTx LDx PAVIMENTO Vxx Btx LDx

0 V08 BT0 LD0 16 V10 BT0 LD0

1 V08 BT1 LD1 17 V10 BT1 LD1

2 V08 BT2 LD2 18 V10 BT2 LD2

3 V08 BT3 LD3 19 V10 BT3 LD3

4 V08 BT4 LD4 20 V10 BT4 LD4

5 V08 BT5 LD5 21 V10 BT5 LD5

6 V08 BT6 LD6 22 V10 BT6 LD6

7 V08 BT7 LD7 23 V10 BT7 LD7

8 V09 BT0 LD0 24 V11 BT0 LD0

9 V09 BT1 LD1 25 V11 BT1 LD1

10 V09 BT2 LD2 26 V11 BT2 LD2

11 V09 BT3 LD3 27 V11 BT3 LD3

12 V09 BT4 LD4 28 V11 BT4 LD4

13 V09 BT5 LD5 29 V11 BT5 LD5

14 V09 BT6 LD6 30 V11 BT6 LD6

15 V09 BT7 LD7 31 V11 BT7 LD7

16.7.2  BOTÕES  PAVIMENTO SUBIDA E DESCIDA.
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BOTÕES DE PAVIMENTO DE DESCIDA BOTÕES DE PAVIMENTO D E SUBIDA

PAVIMENTO VXx BTx LDx PAVIMENTO VXx BTx LDx

0 V00 BT0 LD0 0 V04 BT0 LD0

1 V00 BT1 LD1 1 V04 BT1 LD1

2 V00 BT2 LD2 2 V04 BT2 LD2

3 V00 BT3 LD3 3 V04 BT3 LD3

4 V00 BT4 LD4 4 V04 BT4 LD4

5 V00 BT5 LD5 5 V04 BT5 LD5

6 V00 BT6 LD6 6 V04 BT6 LD6

7 V00 BT7 LD7 7 V04 BT7 LD7

8 V01 BT0 LD0 8 V05 BT0 LD0

9 V01 BT1 LD1 9 V05 BT1 LD1

10 V01 BT2 LD2 10 V05 BT2 LD2

11 V01 BT3 LD3 11 V05 BT3 LD3

12 V01 BT4 LD4 12 V05 BT4 LD4

13 V01 BT5 LD5 13 V05 BT5 LD5

14 V01 BT6 LD6 14 V05 BT6 LD6

15 V01 BT7 LD7 15 V05 BT7 LD7

16 V02 BT0 LD0 16 V06 BT0 LD0

17 V02 BT1 LD1 17 V06 BT1 LD1

18 V02 BT2 LD2 18 V06 BT2 LD2

19 V02 BT3 LD3 19 V06 BT3 LD3

20 V02 BT4 LD4 20 V06 BT4 LD4

21 V02 BT5 LD5 21 V06 BT5 LD5

22 V02 BT6 LD6 22 V06 BT6 LD6

23 V02 BT7 LD7 23 V06 BT7 LD7

24 V03 BT0 LD0 24 V07 BT0 LD0

25 V03 BT1 LD1 25 V07 BT1 LD1

26 V03 BT2 LD2 26 V07 BT2 LD2

27 V03 BT3 LD3 27 V07 BT3 LD3

28 V03 BT4 LD4 28 V07 BT4 LD4

29 V03 BT5 LD5 29 V07 BT5 LD5

30 V03 BT6 LD6 30 V07 BT6 LD6

31 V03 BT7 LD7 31 V07 BT7 LD7

16.8  FOLHA 9

Representa a ligação dos indicadores de posição digital (IPD) entre os pavimentos e cabine com o quadro de comando.
Através dos sinais de IP0 à IP4, e de uma codificação binária,o comando fornece a posição do carro para todos os indicadores
instalados.
O sinal PAB faz a indicação de piscar PA (porta aberta), se registrada uma chamada e alguem segura-la por mais de 30
segundos.
Os sinais de 8V e 0V, provém da fonte de alimentação, e alimenta todos os indicadores.
Os pontos S e D, mandam o sinal para acender todas as setas dos indicadores, nos indicadores de posição (IPD).
Podem ser colocados indicadores de posição em todos os pavimentos desejados e na cabina, bem como sempre existe um
indicador de posição no quadro de comando.

16.9  FOLHA 10
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Podemos observar as entradas de luz (LZ1 e LZ2) para a tomada existente no armário, bem como a luz da cabine. Dependendo
do caso, em LZ1 e LZ2 ‚ colocado a tensão de 110 ou 220 Volts.
Também representada a botoeira de inspeção que deve ser instalada em cima da cabine, útil na manutenção do elevador. Nela
encontramos a chave de luz, a chave para colocar o elevador emmanual ( chave MAN fechada), as chaves para fazer o carro
subir e descer, bem como o botão de emergência da botoeira de inspeção (normalmente fechado).

16.10  FOLHA 11

Nessa folha teremos as ligações das setas (indicadoras de sentido de viagem do carro) com lâmpadas, ou de qualquer outro
modelo.
Podemos notar uma placa de interface IR-SETA (C0045). Uma placa simples, que possui dois pontos positivos ligados no
60VCC, e o sinal GS e GD (negativos) que vem da placa IFL-750 para ligar os relés.
Os relés, fecham seus contatos NA (normal aberto), ligando assim as setas de todos os pavimentos, indicando ao usuário o
sentido de viagem do carro.
A tensão de saída para as setas variam de caso para caso, de acordo com a necessidade.

17.  Exemplo da Série de Trincos e Portas de Pavimento

Detalhe de ligação de portas de pavimento e trincos.

18.  Introdução ao Comando IFL-CC

O comando IFL-CC agrega em um único equipamento todas as funções de comando do elevador (chamadas,
segurança, portas, limites, indicadores, etc.) com controle próprio para elevadores com motor de corrente contínua.

Os elevadores com motor de corrente contínua, são providos de geradores que transformam a corrente alternada da
rede em corrente contínua, o sistema do comando IFL-CC dispensa a utilização deste gerador, pois já converte esta corrente.

Com sua operação em malha fechada, o comando IFL-CC controlao elevador com grande precisão, utilizando um
encoder digital no motor que realimenta o sistema, informando a rotação do motor para que o controle faça o ajuste necessário.

19.  Características do comando IFL-CC
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���� CONFORTO :
Com a velocidade controlada pelo IFL-CC, o usuário não senteo desconforto do arranque ou da frenagem. A

suavidade da partida sem tranco, da parada sem soco, são claramente percebidas pelo passageiro, além de diminuir
sensívelmente o nível de ruído da casa de máquinas.

���� NIVELAMENTO PERFEITO :
O IFL-CC tem total domínio sobre o motor e não permite a formação de degrau na parada. O elevador

apresenta o mesmo desempenho, independente da lotação da cabina, distância percorrida ou velocidade de cada viagem.

���� ECONOMIA :
O sistema de funcionamento do comando IFL-CC, apresenta redução do consumo de energia elétrica quando comparado aos
sistemas convencionais por gerador, e seu sistema eletrônico com poucas peças móveis reduz sensívelmente o custo de
manutenção.

���� IDEAL PARA MODERNIZAÇÕES :
Por seu sistema moderno, que permite utilizar a máquina original, o IFL-CC é amplamente utilizado no processo de
modernização de elevadores, com excelente desempenho.

���� ELIMINAÇÃO DO GERADOR :
O sistema computadorizado é melhor do que o gerador que, por se tratar de um componente mecânico, exige manutenção
constante e muitas vezes bastante honerosa.

���� REALIMENTAÇÃO POR ENCODER DIGITAL :
Permite ao controle uma maior precisão do que a obtida normalmente através de taco-geradores (analógico).

���� OUTRAS CARACTERÍSTICAS :
PROTEÇÃO : sobrecorrente, sobrevoltagem, subvoltagem, sobrecargas, falhas internas, curto-circuito, etc.
SEGURANÇA : por conter duas malhas independentes (micro-processada e eletromecânica).

20.  Particularidades do comando IFL-CC

O comando IFL-CC, possui todas as funções do já conhecido IFL-750 (ligações de chamadas, portas trincos, rampas,
segurança, indicadores, etc). Lembramos que para fabricação de todos os comandos, é importante observar todos os ítensda
ficha de dados complementares para um correto dimensionamento do produto, isso evita atraso na entrega do comando,
transtorno e custos posteriores à fabricação. Para o comando IFL-CC algumas informações são essenciais:

1º Tensão da armadura do motor ( lembrando que em alguns casos esta tensão é diferente da tensão de rede, sendo
necessário a utilização de um auto-transformador );

2º  Tensão do campo do motor;
3º  Corrente da armadura do motor;
4º  Corrente do campo do motor;
5º  Rotação do motor;
6º  Especificação da máquina – com ou sem engrenagem;
7º  Tamanho para o cabo de encoder (distância do eixo do motor ao quadro de comando). 

! IMPORTANTE !
As informações citadas acima são na maioria das vezes encontradas nas plaquetas afixadas ao motor, porém é

importante observar que, em alguns casos o motor foi reenrolado, o que pode vir a ter suas características originais
alteradas, no entanto faz-se necessário a medição das mesmas para que possamos ter certeza dos dados corretos.

21.  Motores de corrente contínua

Existem no mercado diversos tipos de motores de corrente contínua, porém, iremos nos concentrar apenas em motor
de corrente contínua industrial utilizados em elevadores. 

21.1  Princípio de funcionamento do motor CC

Em motores de corrente contínua, o rotor encontra-se no meiode um um campo magnético, produzido por um ímã
permanente ou no nosso caso um eletroima. Ao aplicarmos uma tensão contínua entre as escovas do coletor, as bobinas do
induzido serão percorridas por esta tensão contínua criando assim um campo magnético, provocando uma interação entre os
campos dos campos magnéticos criados, o campo do indutor e o campo do induzido, o que irá produzir uma força na periferia
do rotor que fará com que este apresente um movimento. Para entendermos melhor, vamos verificar como se compões um
motor CC mais comum: 
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21.2  Identificação das partes do motor

 Corte de uma máquina CC comercial típica, simplificada para dar ênfase às partes principais.

PARTES DO MOTOR CC:

A) Rotor : O rotor é o conjunto dos quatro ítens:
Eixo: O eixo do motor é o que suporta a armadura, enrolamentos da armadura e coletor.
Núcleo da armadura:está conectado ao eixo e é construído de camadas laminadas deaço, provendo uma

faixa de baixa relutância magnética entre os pólos. As lâminas servem para reduzir as correntes parasitas no núcleo.
Enrolamento da armadura:é constituído de bobinas isoladas entre si e do núcleo da armadura. É colocado

nas ranhuras e eletricamente ligado ao coletor.
Coletor ou comutador:devido à rotação do eixo, providencia o necessário chaveamento para o processo de

comutação. O coletor consiste de segmentos de cobre, individuais isolados entre si e do eixo, eletricamente conectadosàs
bobinas do enrolamento da armadura. 

B) Estator: O estator da máquina CC consiste de:
Carcaça:é uma carapaça ou estrutura cilíndrica de aço ou ferro fundido ou laminado. Não apenas a carcaça

serve como suporte das partes descritas acima, mas também providencia uma faixa de retorno do fluxo para o circuito
magnético criado pelos enrolamentos de campo.

Enrolamento de campo:consiste de umas poucas espiras de fio grosso para o campo-série. Os enrolamentos
de campo são suportados pelos pólos.

Pólos: são constituídos de ferro laminado e parafusados ou soldados na carcaça após a inserção dos
rolamentos de campo nos mesmos. A sapata polar é curvada, e é mais larga que o núcleo polar, para espalhar o fluxo mais
uniformemente.

Interpolo: ele e o seu enrolamento também são montados na carapaça da máquina. Eles estão localizados na
região interpolar, entre os pólos principais, e são geralmente de tamanho menor. O enrolamento do interpolo é composto de
algumas poucas espiras de fio grosso, pois é ligado em série com o circuito da armadura.

Escovas e Anéis-Suporte de Escovas:assim como os interpolos, são partes do circuito da armadura. As
escovas são de carvão e grafite, suportadas na estrutura do estator por um suporte tipo anel, e mantidas no suporte por meio de
molas, de forma que as escovas manterão um contato firme com os segmentos do coletor. As escovas estão sempre
instantaneamente conectadas a um segmento e em contato com uma bobina localizada na zona interpolar.

Detalhes mecânicos:mecanicamente conectados à carcaça, estão os suportes contendo mancais nos quais o
eixo da armadura se apóia, bem como os anéis-suporte de escovas em algumas máquinas. 

Os detalhes acima são de um motor comum podendo mudar em alguns casos, por exemplo possuir engrenagens.
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21.3  Avarias típicas de um motor de Corrente contínua

Qualquer máquina de corrente contínua quando em funcionamento permanente ou não, ficam sujeitas a algumas
avarias. Estes defeitos de funcionamento podem ser agrupados do seguinte modo: 

A) Produção de faíscas entre o coletor e as escovas
- As escovas podem estar em má posição ou o contato com o coletor pode ser defeituoso; a sua qualidade pode ser má ou a
montagem no porta escovas pode não ser a mais correta, podendo também ser um problema da mola que pressiona a escova
contra o coletor. Como o coletor necessita de um ajuste perfeito com as escovas, se existir neste um mau estado de
conservação, por exemplo sujo e com irregularidades ou com micas salientes.
- Uma outra situação que pode influenciar as faíscas é o caso das bobinas indutoras se encontrarem em curto-circuito, também
pode acontecer que as bobinas dos pólos auxiliares estejam com defeito na ligação, portanto mal ligados ou em curto-circuito.
O curto-circuito no indutor e a inadequada ligação das bobinas do induzido às lâminas do coletor podem também provocar
faíscas. Se houver falta de isolamento entre as lâminas do coletor pode-se provocar um curto-circuito que mais uma vez pode
ser a causa das ditas faíscas que surgem no coletor. A sobrecarga e a velocidade excessiva também influenciam o aparecimento
deste fenômeno

B) Aquecimento anormal dos orgãos do motor 

Aquecimento do induzido 
Este aquecimento pode ser provocado pela sobrecarga ou pelocurto circuito, podendo também considerar as perdas

exageradas por histeress e pelas correntes " parasitas", correntes de Foucoult ou ainda defeitos de fabrica. Como a máquina
quando está em funcionamento é considerada um todo, se houver aquecimento de outros orgãos da máquina este aquece, como
conseqüência. O defeito de isolamento em relação à carcaça devido à umidade ou o curto circuito entre espiras ou entre as
extremidades das espiras provoca uma redução brusca da resistência do circuito fazendo elevar a temperatura do mesmo. 

Aquecimento do indutor 
A corrente de excitação que passa nas bobinas indutoras quando excessivas provoca um aquecimento. Devido a este

aquecimento quando a temperatura começa a ser preocupante pode provocar quebras no isolamento ( derretendo o verniz que
isola espiras entre elas ) provocando um curto-circuito. 

Aquecimento do coletor 
O aquecimento do coletor pode ser provocado pela pressão exagerada das escovas ou pela defeituosa colocação das

mesmas em relação ao coletor ou um mau dimensionamento das escovas para o coletor em questão. A sobrecarga e o mau
isolamento entre as lâminas do coletor devido à sujeira também são fatores que influenciam o aumento de temperatura. 

Aquecimento dos apoios 
Se a máquina tiver em funcionamento e a lubrificação não for efetuada regularmente e de uma forma eficaz, ou por

qualquer motivo o óleo que se destinava à lubrificação estiver em falta, mau estado, impróprio, ou também é possível que os
anéis de lubrificação estejam em mau funcionamento ou defeituosos, assim a máquina começa a girar comprimindo "ferro com
ferro" provocando um aquecimento. Se o sistema a que o motor está ligado não for adequado para as suas características este
fica sujeito a uma tensão excessiva tendo também como conseqüência um aquecimento exagerado. 

C) Motor não arranca 
Caso o motor não arranque deve-se verificar se existe falta de tensão e se o circuito elétrico até ao motor se encontra

em pleno estado de conservação e de funcionamento. Um outro motivo pelo qual o motor pode não arrancar deve-se à
interrupção ou curto-circuito nos enrolamentos indutoresou à má posição das escovas. No caso de existir um defeituoso
isolamento do motor este poderá também não funcionar. 

D) Funcionamento ruidoso 
O funcionamento ruidoso do motor pode dever-se a um curto-circuito ou à falta de carga que poderá levar o motor a

atingir velocidades muito elevadas. A sobrecarga, o mau estado do coletor e das escovas, o choque do induzido contra as peças
polares, o induzido desequilibrado, parafusos desapertados, rolamentos mal lubrificados e defeitos no acoplamento são fatores
que farão certamente com que o motor funcione de uma forma ruidosa. 
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22.  Encoder 

O encoder é “ um leitor ”, que converte o movimento rotacionaldo motor em uma série de pulsos digitais elétricos,
estes pulsos são entendidos pelo conversor e são utilizadospara informar velocidade, taxas de aceleração e desaceleração,
direção, rotação, etc. Dentro deste encoder possui um circuito parecido com uma fotocélula, onde um disco com furos ao passar
entre um receptor e um transmissor é codificado, enviando estes pulsos para o conversor.

Apesar do encoder tem um vasto campo de aplicações, em elevadores são encontrados em sua maioria apenas no
motor de tração, alguns casos serão encontrados também em motores de porta por exemplo. Porém iremos nos concentrar
apenas no encoder fornecido pela Infolev, junto com o quadro de comandoIFL-CC.

A Infolev fornece junto com o comando o encoder de 2048 pulsosutilizados em máquinas sem engrenagens e de
1024 pulsos para máquinas com engrenagens.

O encoder é enviado juntamente com um cabo, por isso é importante lembrar que ao fazer o pedido do quadro de
comando deve ser informado a distância que o cabo vai percorrer entre o eixo da máquina e o quadro de comando.

22.1  Ligação do encoder ao comando  

A ligação do cabo é feita no conversor, no tamanho informado ao fazer o pedido do comando. O cabo possui quatro
pares de fios, os pares são da seguinte cor veja figura a seguir:

Identificação da fiação do cabo de encoder.

A malha que existe junto com cada par de fio, não é utilizada, deve ser cortada, veja detalhe na figura 02. Quanto à
ligação do encoder ao comando, é explicado na folha 3 do esquema, vamos ver na figura abaixo, o detalhe do esquema onde é
possível visualizar a ligação do encoder ao conversor. Paramaiores detalhes de como localizar o borne veja o capitulo 23.
“Conhecendo o conversor ”:

Detalhe da ligação do cabo ao conversor.

 
É importante relembrar que

o encoder é um equipamento
frágil, portanto necessita de um
manuseio com cuidados,
principalmente em sua fixação,
pois é um equipamento de custo
considerável e o mau manuseio
pode vir a acarretar prejuízos. 

           Veja nas próximas páginas 
detalhes da fixação do encoder
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CABO

PAR DO FIO VERDE – X5:2
FIO VERDE – X5:1

MALHA – CORTAR

FIO AZUL – X5:3
PAR DO FIO AZUL – X5:4
MALHA – CORTAR
FIO PRETO – X5:5
PAR DO FIO PRETO – X5:6
MALHA – CORTAR

FIO VERMELHO – X5:10
PAR DO FIO PRETO – X5:7
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22.2  CIRCUITO ELETRICO FOLHA 3 IFL-CC
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22.3  Fixação do encoder 1024 ou 2048 pulsos

O PROLONGAMENTO DO EIXO DEVE SER DE 15 mm (MILÍMETR OS) DE DIÂMETRO 
O ENCODER DEVE ENTRAR SEM QUALQUER TIPO DE ESFORÇO

O ACOPLAMENTO DO ENCODER COM O PROLONGAMENTO DO EIXO DEVE SER FEITO 

ATRAVÉS DO APERTO DA ARRUELA DE ALUMÍNIO
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CONJUNTO CORRETAMENTE FIXADO

EIXO PROLONGADO
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JOGO.
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! ATENÇÃO !

MATERIAL FRÁGIL
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! ATENÇÃO !
OBSERVE QUE NA ARRUELA DE 

ALUMÍNIO QUE PRENDE O 

PROLONGAMENTO DO EIXO, JÁ 

POSSUI UM PARAFUSO QUE 
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CHAVE ALLEN DE 2 mm 
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23.  Conhecendo o conversor

O conversor ABB DCS500 sai da Infolev já com suas ligações efetuadas porém ainda falta ser ligado o encoder e
alguns ajustes de parâmetros, que só podem serem feitos no elevador ao qual foi projetado, para isso vamos conhecer um pouco
do conversor:

O conversor possui uma tampa frontal (veja figura abaixo ) que permite acesso aos bornes onde será ligado o encoder,
possui dois parafusos em diagonal, retirando os parafusos podemos visualizar os bornes citados.

Vista do conversor com a tampa frontal

Na placa do conversor existem identificações dos bornes X:3, X:4, X:5, X:6 e X:7, como mostra a figura 05, o Conector X:5 é
o conector onde deve ser ligado o encoder.

Vista do conversor sem a tampa frontal
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TECLADO

TAMPA FRONTAL

CONVERSOR SEM A TAMPA FRONTAL

CONECTOR   X5 – PARA LIGAR O CABO DE ENCODER
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23.1  O teclado

O teclado do conversor é utilizado para ajustar os parâmetros do conversor, monitorar algumas variáveis no motor,
verificar possíveis falhas que possam ter ocorrido, indicatambém as condições em que se encontra o funcionamento do mesmo.
Também pode ser utilizado para transferir a programação para outro conversor. O teclado pode ser retirado e colocado
novamente sem necessidade de desligar o mesmo. Veja na figura abaixo a função de cada tecla:

Detalhe do teclado

Vamos pegar um exemplo de como o teclado será utilizado, paramudar um parâmetro por exemplo, devemos
proceder da seguinte maneira :

1º Apertar a tecla PAR;
2º Com asSETAS DUPLAS escolhemos qual parâmetro a ser utilizado, o número do parâmetro aparecera na segunda

linha do DISPLAY seguido do nome do parâmetro em inglês;
3º Ao chegar no grupo de parâmetros desejados, iremos escolhero sub parâmetro utilizando para isso asSETAS

ÚNICAS;
4º ApertaremosENTER para acessar o parâmetro, isso fará aparecer um colchetes[ ] no valor, permitindo assim a

alteração do  mesmo;
5º A alteração do parâmetro é feito com asSETAS DUPLAS ou SETAS ÚNICAS, lembrando que asSETAS

DUPLAS alteram os valores em escala maior, por exemplo de 100 em 100;   
6º Ao alterar o valor aperte ENTER para gravar o novo valor, vai sumir os colchetes [ ] ;
7º E assim sucessivamente para outros parâmetros e para retornar a tela inicial aperte ACT ;

IMPORTANTE : Se o conversor for desligado sem salvar as alterações, ele perde tudo que foi alterado, para 
salvara utilizaremos o parâmetro 112.02 SAVE MOT1 SET.  
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FUNC  - modo de função, 
utilizada para transferir os 
parâmetros do conversor para 
outro teclado 

DISPLAY – para visualização das 
condições  e monitoramento

DRIVER   - não utilizado 

ENTER  - utilizada para modificar 
os parâmetros, ao apertar no 
parâmetro aparecerá [  ] em volta 
do valor a ser modificado

START  - aciona o motor em 
modo local  utilizaremos ao fazer 
o auto-tunning

REF  - não utilizado

STOP  - desliga o motor quando 
acionado em modo local – 
utilizaremos ao fazer o autotunning

ON  - liga a contatora M – 
utilizaremos ao fazer o 
autotunning

OFF  - deliga a contatora M – 
utilizaremos ao fazer o 
autotunning

LOC/REM  - aciona 
modo local ou remoto

RESET  - utilizada para 
resetar quando ocorrer falhas, 
utilizada em modo local

SETAS DUPLAS  - utilizada 
para escolher os parâmetros, 
também  utilizada para mudar os 
valores mais rapidamente

SETAS ÚNICAS  - utilizada para 
escolher os sub-parâmetros, 
também  utilizada para mudar os 
valores dos parâmetros

ACT  - Modo monitor utilizado 
para visualizar diversas variáveis do 
motor

PAR  - Modo de parâmetros utilizado 
para acessar os parâmetros a serem 
programados
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24.  Parâmetros e funções

O conversor possui Parâmetros e funções que são utilizados para programação dos dados e monitoramento dos
mesmos, no entanto são diferentes um do outro. A seguir iremos comentar sobre os Parâmetros e sobre as funções.

24.1  Parâmetros

O conversor possui muitos parâmetros, porém nem todos são utilizados para a aplicação em elevador, iremos citar aqui apenas
os parâmetros que são particulares de cada elevador apenas para ter uma idéia pois os parâmetros corretos são os que
acompanham o comando junto com esquema elétrico.

Devemos ainda alertar que a alteração de parâmetros sem o devido conhecimento pode comprometer todo o
funcionamento do elevador, não aconselhamos fazer alterações em parâmetros sem antes consultar o suporte técnico.

 Vejamos alguns parâmetros e suas funções :

Parâmetros descrição valor

   5.01   Tensão de Armadura   O valor  em Volts

   5.02   Corrente de Armadura   O valo  em Ampér

   5.03   Corrente de Campo   O valo  em Ampér

   5.06   Seqüencia de Fase   RST ou RTS

   5.07   Tensão de Rede   O valor  em Volts

   17.08   Tempo de Aceleração   Valor em segundos

   17.09   Tempo de Desaceleração   Valor em segundos

   19.06   Velocidade de Baixa   Valor em rotações por minuto - RPM

   19.07   Velocidade de Inspeção   Valor em rotações por minuto - RPM

   19.08   Velocidade de Alta 1   Valor em rotações por minuto - RPM

   19.09   Velocidade de Alta 2   Valor em rotações por minuto - RPM

   21.01   Número de pulsos do Encoder   1024 ou 2048

   112.02   Parâmetro para Salvar Alterações   SAVE MOT1 SET

! Atenção !

Os parâmetros são programados de fábrica, sendo necessárioapenas algumas alterações como
os parâmetros citados acima e o autotunning. A modificação dos mesmos sem conhecimento
pode danificar o equipamento e causar maiores transtornos,se for necessário alguma
alteração consulte o suporte técnico da Infolev.

24.2  Funções

As funções do conversor que serão utilizadas são:

UPLOAD – Função utilizada para passar as informações e programaçãodo conversor para o teclado, por exemplo: se
já tem um comando instalado e ajustado e o próximo comando ao lado for idêntico ao que já está funcionando, poderemos
utilizar esta função para passar a programação do que está funcionando para o outro elevador, sem perder muito tempo para
ajustar tudo novamente.

DOWNLOAD – Esta função é utilizada para fazer o inverso da função UPLOAD, ou seja passar as informações do
teclado para o conversor, por exemplo: se já tem um comando funcionando, colocamos o teclado nele e fazemos o UPLOAD,
retiramos o teclado e colocamos no que está para ser ajustado e com o driver em local, utilizamos a função DOWNLOAD.

IMPORTANTE: Esta função só pode ser utilizada com o driver emlocal, ao fazer aperte a tecla “LOC/REM”, vai
aparecer um “L” na primeira linha do display indicando que o driver está em local, feito isso podemos utilizar a função
DOWNLOAD, e após ter feito retirar o driver de local, apertando novamente a tecla “LOC/REM” o “L” da primeira linha
some, indicando que driver está em remoto (funcionamento normal pelo comando ).
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25.  AUTOTUNNING

Para o bom funcionamento do inversor, é necessário fazermoso Autotunning, assim o comando vai se comunicar com
o motor, fazer as leituras necessárias e se ajustar ao mesmo,por isso este processo somente pode ser feito no motor com o qual
vai funcionar.

No corrente contínua temos dois (2) tipos de autotunning, umpara o Controlador de campo e outro para Armadura,
iremos descrever passo a passo como fazer em cada caso, começando pelo ajuste da tensão de campo, para depois fazermos o
autotunning:

25.1  Ajuste da tensão de Campo

Nos bornes F+ e F- sai a alimentação para o campo do motor, estatensão é ajustada pelo parâmetro5.03 – Corrente
de Campo, ou seja conforme o valor da corrente que é colocada neste parâmetro, sai uma tensão em F+ e F- nos bornes, por
exemplo se colocarmos o valor 3.0 podemos ter uma saída de 125Volts em F+/F- para alimentar o Campo, temos como ajustar
e testar esta tensão veja :

A ) Coloque o Driver em local apertando a teclaLOC/REM vai aparecerL na primeira linha do display
ao lado do 1 indicando que o driver está em modo LOCAL , sem o L  esta em REMOTO ;

B ) Em seguida aperte a teclaON e depois aperte a teclaSTART medir com o multímetro a
tensão de campo em F+ e F- para poder verificar com o valor da placa do motor, se o valor estiver alto ou baixo, deve ser
ajustado aumentando ou abaixando o valor no parâmetro5.03. Ao terminar de ajustar o valor, desligar o campo apertando a

tecla  OFF .  Após ter feito isso salvar a alteração no parâmetro 112.02 – SAVE MOT1 SET.  

25.2  Autotunning do controlador de Campo

Após termos feito o ajuste da tensão de campo, faremos agora o Autotunning do Campo:

A ) Coloque o driver em LOCAL   ;

B ) Ligar o campo apertando a tecla ON  ;

C ) Selecionar o parâmetro 12.01 com o valor = FEX 2/3 AUTOTUNNING ,  apertar ENTER  ;

D ) Ele vai começar a fazer o Autotunning, o tempo para término pode variar a cada caso, ao terminar de fazer o
Autotunning vai aparecer no displayNOT ACTIVATED informando que foi feito corretamente, durante o processo de
autotunning pode ocorrer do display voltar para tela inicial, para visualizar novamente o processo de autotunning é só apertar a
tecla PAR novamente que ele volta.

E ) Ao aparecer no displayNOT ACTIVATED , significa que o autotunning foi feito com sucesso, desligar o campo

apertando a teclaOFF , após ter feito isto vamos selecionar o parâmetro112.02 = SAVE MOT1 SETpara poder
salvar.
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25.3  Autotunning da Armadura

Após termos feito o Autotunning do Campo, faremos o Autotunning da Armadura, para fazer este outro autotunning,
teremos que desligar o campo e programar o driver para entende que não existe controlador de campo, vamos ver como fazer :

A ) Coloque o Driver em local, caso já esteja, mantenha, caso contrário apertando a teclaLOC/REM vai
aparecer  L na primeira linha do display ao lado do 1 indicando que o driver esta em modo local, sem o L esta em remoto;

B ) Selecionar o parâmetro5.05 com o valor:NO FIELD EXCITER , isso vai dizer ao driver que não existe
controlador de campo;

C ) Desligue os disjuntores do campo DJ1 e DJ2;

D ) Selecione o parâmetro 12.01 com o valor = ARM. AUTOTUNNING ;

E ) Ao selecionar o parâmetro12.01= ARM. AUTOTUNNING e apertarENTER , teremos 20 segundos

para ligar o motor apertando a teclaON e em seguida a teclaSTART , observe que na primeira linha
do display no canto direito antes de apertar as teclas ON e START temos dois 00, e ao apertarmos vai aparecer II indicando
que foi ligado o ON E START:

F ) Ao aparecer o valorNOT ACTIVATED , significa que o autotunning foi feito com sucesso, desligar o motor

apertando a tecla STOP ,  e em seguida a tecla OFF  ;

G ) Agora vamos restaurar o campo para podermos salvar os parâmetros, ligar os disjuntores do campoDJ1 e DJ2,
selecionar o parâmetro 5.05 e mudar para FEX2 or FEX3;

H ) Salvar o que foi feito, selecionando o parâmetro 112.02 = SAVE MOT1 SET, e apertar enter;
I )  Desligar o comando e ligar novamente ;

J ) Colocar o driver em remoto, apertando a tecla LOC/REM vai sumir o L da primeira linha indicando
que o driver está pronto para funcionar pela inspeção;

K ) Verificar o funcionamento em inspeção, verificar se a direção está correta, após verificar o funcionamento
preencher a tabela abaixo com os parâmetros calculados pelo autotunning;

Parâmetros descrição Anotar o valor

   4.06   ARM CURR REF SLP

   4.07   ARM CURR PI KP

   4.08   ARM CURR PI KI

   4.09   ARM CURR LIM

   4.10   ARM L

   4.11   ARM R
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26.  Mensagens que podem aparecer durante o autotunning

Geralmente após fazer o autotunning pode vir ocorrer as falhas de sequência de fase ou de inversão do encoder, para
isso seguir os passos :

1 º ) Caso a falha seja: seqüência de fase vai aparecer:
        PHASE SEQUENCE FAULT;
        Coloque o driver em local e aperte a tecla reset ou desligue e ligue novamente;
        Selecione o parâmetro 5.06 e altere para RTS ou RST ;
        Após alterar testar e salvar a alteração parâmetro 112.02= SAVE MOT1 SET.

2º ) Casa a falha seja: inversão do encoder, vai ocorrer falha de leitura de velocidade:
       SPEED MEAS. FAULT ;

Desligar o Comando e inverter no borne do driver onde é ligadoo encoder os pares dos fiosazul/branco com o
verde/ branco. 

       
27.  Colocar o elevador em automático

Ao fazer o autotunning, na maioria das vezes inicialmente é para trabalhar com o carro em inspeção, para que possa
ser feito todo trabalho de poço ou caixa, no entando ao fazer oautotunning os ajustes já ficam preparados para soltar o carro
em automático. Após todo trabalho concluído principalmente limites e segurança, pode ser colocado o carro em automático,
sugerimos levar o carro ao pavimento inferior no limite de descida, passar o carro para automático, fazer chamada no
pavimento de cima, e depois uma chamada mais longa, para verificar o comportamento do elevador.

Feito isso pode ser necessario ajustes no seletor para o bom nivelamento. 

28.  Falhas mais comuns

Na maiorias das vezes alguns problemas com o comportamento do elevador pode ser diagnosticado facilmente, neste
capítulo veremos alguns dos problemas mais comuns, que podem vir a ocorrer tanto durante a instalação como após o
funcionamento.

28.1  Identificação de algumas falhas no conversor

Mesmo após estar funcionando, algumas falhas que ocorrerem, podem ser identificadas imediatamente. Iremos citar
algumas das falhas mais comuns, no entanto, se a solução sugerida não resolver, entre em contato com nosso suporte técnico
para podermos ajudar.

Importante lembrar também que se ocorrer alguma falha que não consta neste manual, a mesma deve ser anotada e
passada para o técnico corretamente. Quando ocorre uma falha vai ficar aparecendo no visor do driver a seguinte mensagem
piscando: ***FAULT*** seguida do erro na quarta linha, veremos agora alguns erros:

FALHAS CAUSA PROVAVEL

SPEED MEAS. FAULT - Encoder pode estar patinando;
- Encoder pode ter quebrado/queimado;
- Cabo de encoder pode ter soltado dos bornes;
- Se ocorrer durante autotunning – inverter pares azul-branco com verde-branco;

PHASE SEQUENCE FAULT - Seqüencia de fase incorretas  R-S-T ou R-T-S ver parametro 5.06;
- Falta de umas da fases de entrada de força R-S-T

NO FILD ACK - Faltando ligação de campo
- Bobina de campo queimada
- Disjuntores DJ1 e/ou DJ2 desarmado ou quebrado

MAINS UNDERVOLTAGE - Subtensão da rede de alimentação

MAINS OVERVOLTAGE - Sobretensão da rede de alimentação

MOTOR OVERSPEED - Sobrevelocidade do motor

Outra mensagem que pode aparecer piscando no display seria***WARNING*** isso não é uma falha e sim um alerta, pode
aparecer ao tentar alterar algum parametro importante no conversor, para estes casos aconselhamos a verificção exata do que
esta sendo alterado.
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29.  Informações importantes

Todos os comandos INFOLEV saem de fábrica pré-ajustados, e passa por rigoroso processo de teste e simulações,
comprovados através de registros em conformidade com as normas de qualidade ISO 9001. Porém alguns ítens, só poderão ser
ajustados na instalação do comando.

29.1  Verificações iniciais – antes da instalação;

Para uma boa instalação, se faz necessario a verificação de alguns ítens antes :

�   Reapertar todos os parafusos para evitar mau contato;

�   Regular a placa FIF ( Falta e Inversão de Fase );

�   Ajustar o relê térmico;

�   Comando IFL-CC – fazer verificção do balanceamento do elevador ( veja capitulo 29.2 );

�   Comando IFL-CC - Observar atentamente as informações do motor para parametrizar 
         corretamente

 �   Não fazer testes com lâmpadas

OBS.: Alguns comandos possui detectores como FIF, relê termico incorporados aos driver como por exemplo o
comando IFL-CC.

29.2  Balanceamento do elevador

A importância de um bom balanceamento do elevador

Sabemos que com a reforma de elevadores, ocorrem várias alterações em várias partes, como por exemplo: a troca do quadro
de comando, troca de botoeiras, reforma da cabina, etc.
O item que vamos comentar é a reforma da cabina. Ao reformar a cabina, acabamos por alterar o seu balanceamento,
acrescentando piso, revestimentos de aço-inox, espelhos, adicionando e alterando as características anteriores do elevador.
Por isso torna-se importante um rebalanceamento do elevador para evitar problemas como :

 �   Nivelamento inadequado; 

 �   Altos picos de corrente;

 �   Sensações de tranco na cabina;

 �   Problema de ajustes dos comandos.

Neste capitulo recomendamos um teste simples e prático, para saber se é necessário ou não colocar ou tirar peso do contrapeso,
no entanto, este teste deve serfeito por um técnico habilitado observando todos os ítens desegurança para evitar
acidentes.   

O contrapeso é essencialmente igualao peso da
cabina mais um porcentual da carga nominal
(geralmente 50% da capacidade). E o peso dos
cabos de compensação é igual ao peso dos
cabos de tração.

Obs.: Peso por pessoa = 70 Kg
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Importante !!!      Leia com atenção !

Como já comentado anteriormente é importante que todos os ítens de segurança do elevador estejam correto, este teste deve ser
feito com elevador em inspeção.
Verificar e conferir as seguintes condições :

 

�   Elevador em inspeção;

�   Cabina vazia;

�   Nenhum técnico sobre a cabina ou dentro dela;

�   Toda segurança do elevador ok.

Freio do elevador

No teste que iremos sugerir orientamos a abertura do freio para que seja feita a comparação de cabina e contrapeso.

A abertura do freio deve ser feita de modo a permitir que seja acionado de imediato assim que for necessário.

Sabemos que existem vários tipos de freio e muitos não podem ser abertos com uma alavanca.
Para os casos onde não existe no próprio freio uma opção para abrir e fechar o freio mecanicamente, sugerimos que o mesmo
seja feito eletricamente, respeitando é claro o esquema do comando, por exemplo: em comandos onde a saída para o freio é B1
e B2, deve ser alimentado com a tensão do freio em questão, e desenergizando de imediato, quando solicitado.

O Teste

O teste é simples e sem segredo, consiste em colocar os dois pesos ( cabina + contra-peso ) para serem comparados, antes
porém é necessário verificar funcionamento do freio do elevador (ver item Freio).
Verificados todos os ítens mencionados anteriormente, o teste deve ser feito da seguinte maneira :

1º Nivelar cabina e contrapeso no meio do poço;
2º Liberar o freio do elevador, máximo 3 segundos (atenção ler ítem freio);
3º Observar qual é o comportamento do elevador;
4º Comparar com as situações abaixo :
BALANCEADO: Ao liberar o freio o contrapeso deve descer como se tivesse acelerando para fazer uma viagem.
DESBALANCEADO: Ao liberar o freio contrapeso desce de uma vez, ou seja desce rápido demais. Isso é indica que

contra-peso está muito pesado. 
DESBALANCEADO: Ao liberar o freio contrapeso  sobe. Indicando que elevador esta desbalanceado.
DESBALANCEADO: Ao liberar o freio não se movimenta nem cabina nem contrapeso

Cabos de compensação

O cabo de compensação é utilizado para
compensar o peso dos cabos de tração.
Geralmente utilizados em elevadores mais
altos onde o cabo de tração faz muita
diferença alterando o peso da cabina ou do
contrapeso. Se este item for ignorado fará
com que a carga varie enquanto a cabina subir
e descer no poço.
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ANOTAÇÕES:
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ANOTAÇÕES:
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ANOTAÇÕES:
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ANOTAÇÕES:

INFOLEV – ELEVADORES & INFORMÁTICA LTDA.
 RUA SARA DE SOUZA, 152 – ÁGUA BRANCA – CEP 05037-140 

LINHA TRONCO: (0xx11) 3611-9007
FAX (0xx11) 3611-6610

NEXTEL COMERCIAL: 1*35502

EMAIL:  infolev@infolev.com.br   

SUPORTE TÉCNICO: (0xx11) 3611-1500
NEXTEL TÉCNICO: 1*35501/1*102

MAIL:  suporte@infolev.com.br   

  

SITE:  www.infolev.com.br 
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