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SOLUÇÃO
PARA MODERNIZAÇÃO, VOCÊ ENCONTRA AQUI!

Operação em Conjunto (DUPLEX) - 
Racionaliza o acionamento do elevador, 
determinando que apenas o mais 
próximo ao andar de chamada faça o 
atendimento, o que reduz o tempo de 
espera. Ao evitar o acionamento 
duplicado, economiza energia elétrica, 
poupa os componentes de desgastes 
mecânicos e aumenta o tempo de vida 
útil de todo o sistema, o que se traduz 
em economia e racionalidade para o 
Condomínio.

URM, Super URM e URM Mobile -
Dispositivo utilizado para programação 
de parâmetros e visualização, além de 
diagnóstico de falhas e eventos. Pode 
ser usado em computadores, através da  
interface ConvUSB, ou em celulares.

Modo Eco - Desliga os componentes 
que consomem mais energia enquanto 
o sistema está em espera (stand by). 
Assim que houver uma chamada, o 
sistema volta a operar normalmente. 
Isso permite economizar energia e 
reduzir seus custos.

CODE - O “Genius-CODE” permite que 
somente você, ou a pessoa que seja 
autorizada, tenha acesso ao 
apartamento. Cada pavimento tem o 
seu código secreto a ser digitado na 
botoeira de chamadas da cabina, 
impedindo desta forma, o acesso de 
pessoas estranhas aos pavimentos.
No caso de visitas, o elevador é liberado 
pelo morador através de uma botoeira 
especial, instalada no apartamento.

Infocloud - Sistema 
desenvolvido para que as empresas 
conservadoras possam monitorar pela 
internet os elevadores equipados com 
os Comandos Eletrônicos Infolev. 

MAIS CONTROLE ATRAVÉS DE SOFTWARES 

Painel de tráfego - Software que 
permite programações personalizadas 
do elevador à necessidade do 
Condomínio, bem como controle 
integral sobre sua operação. Poder ser 
instalado em computador comum. 

CONFIABILIDADE DE LÍDER NO MERCADO

Desenvolvendo tecnologia própria, a Infolev atua desde 1991, sendo atualmente a maior fábrica de comandos 
eletrônicos da América Latina e líder de mercado, detendo alto padrão mundial de qualidade assegurado pela ISO 9001.

Ao adquirir produtos da Infolev você tem a certeza de contar com um conjunto de itens comprovados na prática por 
inúmeros clientes, atendimento de alta qualidade e suporte/serviços especializados e comprometidos com a e�ciência.

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

MODERNIZE ELEVADORES COM TECNOLOGIA INFOLEV

QUADROS
DE 

COMANDO



COMPLETASOLUÇÃO
PARA MODERNIZAÇÃO, VOCÊ ENCONTRA AQUI!

Comandos - Dispomos desde  
comandos para elevadores de alta 
velocidade,  com até 64 paradas e  
multi-carros. Todos fabricados sob 
medida. Também dispomos do modelo 
Slim - ultra �no, podendo ser instalado 
no batente de elevadores sem casa de 
máquinas e modelo econômico para 
equipamentos de até 8 paradas. 
Disponível nas versões com inversor 
(VVVF) , AC,  motor corrente contínua e 
Hidráulicos.

Botoeiras Cabina - As botoeiras de 
cabina Infolev possuem designs 
diferenciados e modernos. Com opções 
em aço inox escovado ou em 
policarbonato. Alturas variáveis de 
acordo com o modelo escolhido, 
indicadores e botões. Opcionais 
disponíveis: chaves, intercomunicador, 
Infovoice, luz de emergência, já 
montados e ligados, facilitando muito
a instalação. Consulte modelos e 
opções disponíveis.

Botoeiras Pavimento - A 
Infolev possui botoeiras de pavimento 
plana ou de sobrepor Slim, em INOX 
escovado ou policarbonato.  Dispõe de 
modelos com várias opções de 
indicadores de posição, botões resistentes 
e auto iluminados nas cores vermelha, 
azul e branca.
Consulte modelos e opções disponíveis.

Indicadores de Posição - 
A Infolev possui diversos tipos de
indicadores de posição: Led, pontos,
em LCD grá�co ou LCD Glass, em diversas 
cores e tamanhos, que valorizam e 
embelezam o ambiente.

Indicador Multimídia - Com resolução 
em HD (1280X720 pixels). Tem a opção 
de incluir vídeos, imagens, fundo de 
tela personalizado, logotipo e/ou 
propagandas.  Conta com diversas 
outras informações, tais como: 
indicador de capacidade de carga; 
relógio; calendário e anunciador de voz 
integrado.

Infosensor Eletrônico  -  Ao ser 
instalado sobre a cabina, faz a função 
do seletor, contando as paradas e 
marcando os pontos de redução e 
parada quando passa pelos imãs
grudados na guia. É totalmente 
eletrônico, evitando assim problemas 
mecânicos, ou quebra em quedas, por 
ter maior rigidez mecânica. 

Caixa de inspeção e passagem - Para 
ser instalada sob a cabina, um mesmo 
item faz as duas funções: botoeira de 
inspeção com botão de emergência e 
caixa de passagem para a ligação dos 
cabos da cabina.
Proporciona facilidade e rapidez
na instalação, pois os bornes são
identi�cados conforme o modelo
do comando, reduzindo a possibilidade 
de erro.

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

Fiação Pré-Pronta - Feita sob medida 
para cada elevador, reduz 
consideravelmente o tempo de 
instalação e a possibilidade de erros de 
ligação. 
Em cores padronizadas e as pontas 
identi�cadas com etiquetas 
termoplásticas e maior proteção contra 
mau contato e curtos, pois todas as 
derivações são estanhadas e isoladas 
por isolante termo-encolhível. 
Opção Plugado.

Limite �m de curso e suporte - O 
limite �m de curso possui fácil 
instalação, cabeçote regulável, roldana 
de borracha e �ação inclusa. O suporte 
possibilita a �xação do limite em  
diversas guias de elevadores. Facilita o 
manuseio e a instalação, tornando 
ainda melhor o acabamento do serviço 
na modernização. 
*Pode ser vendido  separadamente.

Iluminação de Poço
Maior segurança e qualidade no trabalho. 
Exigência da Norma
NBR MN 2017 - Item 5.9 e recomendado 
para elevadores existentes, conforme 
NBR 15.597

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

Cabo de manobra - Cabo de manobra 
plano tipo esteira,  de alta performance 
em sistema de elevação com movimentos 
constantes, podendo chegar a uma 
utilização de 20 anos aproximadamente 
ou 3.000.000 de viagens do elevador. 
Cabo de 9 vias e opção plugado. 

Barreira Infravermelha - Projetada 
para evitar acidentes nas portas dos 
elevadores, oferece maior segurança 
aos usuários. O sistema evita que elas se 
fechem sobre as pessoas quando estão 
passando entre os feixes invisíveis.

Suporte / Base para quadro de 
comando - Na mesma cor e material do 
quadro de comando, proporciona 
facilidade na �xação e um melhor 
acabamento na modernização, 
escondendo a �ação.
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Capacidade
10 pessoas

Chamada ARF - Permite que os 
usuários solicitem o elevador por 
intermédio de um controle remoto, 
diminuindo o tempo de espera.
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Infovoice - Permite ao elevador transmitir 
informações através de sintetizador de 
voz, tais como: cumprimento, comando 
recebido, andar, etc.

Info Safe - Resgate automático. Em 
caso de falta de energia, o elevador 
leva os passageiros ao andar mais 
próximo, sem a necessidade de 
intervenção técnica ou de “no break’’ 
adicional.


