


1 – Introdução:

Esta instrução tem por objetivo tratar diretamente de possíveis falhas e soluções em comandos
da linha Genius, baseado em experiências de atendimento do suporte técnico infolev.
Lembrando  que  para  que  o  equipamento  possa  funcionar  perfeitamente  todo  o  conjunto
elevador precisam estar funcionando perfeitamente.
Caso ainda tenha dúvidas consulte nosso suporte técnico.

Problemas relacionados com o conforto durante o percurso
A tabela a seguir descreve os problemas mais comuns relacionados com o conforto durante o percurso e 

propõe medidas preventivas para esses problemas.

*** Antes de analisar qualquer um dos problemas a seguir, compare
se os dados de placa do motor estão ajustados corretamente no
drive, este ajuste seria muito importante antes de qualquer análise
a seguir ***
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Problema
Modo de
controle

Possível causa Ação Corretiva

Rollback na 
partida            

Todos

Desbalanceamento Revisar o balanceamento.

A função de 
escorregamento ou 
compensação de torque 
está lenta demais.

O parâmetro P1021 (Percentual de tempo para início da
aceleração) está muito elevado para o início da rampa
de aceleração – Diminua podendo chegar em 0 caso

tenha melhora;

O parâmetro P1021 (Percentual de tempo para início da
aceleração) está muito elevado para o início da rampa
de aceleração – Diminua podendo chegar em 0 caso

tenha melhora;

Malha aberta

Torque insuficiente 
quando o freio está 
aberto

Habilite o tempo de injeção CC na partida, usando o 
parâmetro P0299 = 0,3 podendo ser aumentado mas 
NÃO passando de 1.0.
Defina o tempo de Frenagem de injeção CC na partida 
como o mais curto possível e assegure-se de que o freio
esteja completamente aberto antes de o motor começar 
a girar;

Aumente a corrente injeção CC na partida, usando o 
parâmetro P0302;

A injeção CC e o tempo 
de frenagem não estão 
otimizados.

Aumentar o parâmetro F0030 (Atraso do freio na partida)
da placa Genius/Minilev/InfoSlim, sempre 
acompanhando a melhora ou não no funcionamento, 
inicie aumentando de 10 em 10.

Malha
fechada

O controle de velocidade
não está respondendo 
rápido o suficiente 
quando o freio é 
liberado.

Ajuste o parâmetro P1009 (ganho regulador proporcional
malha posição)

O circuito de controle da 
malha de posição não 
responde com rapidez 
suficiente.

Ajuste o parâmetro P1051 (tempo duração com motor 
parado na partida), é o tempo em que o motor fica na 
malha de posição na partida;

Aumentar o parâmetro F0030 (Atraso do freio na partida)
da placa Genius, sempre acompanhando a melhora ou 
não no funcionamento, inicie aumentando de 10 em 10.

Desconforto / 
Tranco na 
partida

Todos
O motor começa a girar 
quando o freio não está 
liberado ou age contra o 
freio.

O parâmetro F0030 da placa Genius/Minilev/InfoSlim 
ficou com um valor muito alto – Abaixar de 10 em 10 e 
analisar o comportamento.

A taxa de aceleração 
está alterando muito 
rápida

O parâmetro P1021 (Percentual de tempo para início da
aceleração) está muito baixo ou zerado para o início da 
rampa de aceleração – Aumente podendo chegar até 
100.
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Problema
Modo de
controle

Possível causa Ação Corretiva

O parâmetro P1022 (Percentual de tempo para o fim da
aceleração) está muito baixo ou zerado para o final da 
rampa de aceleração – Aumente podendo chegar até 
100.

O Parâmetro P0100 (Aceleração) está muito baixo, 
aumente para 4,0 ou 5,0 e analise novamente.

Ocorre um rollback 
durante a liberação do 
freio

Consulte “rollback na partida”

Desconforto / 
Tranco na 
parada

Todos Programação/ Ajuste

Aumentar ou diminuir de 10 em 10 o parâmetro F0032
(Tempo de frenagem) da placa Genius e analisar o

melhor comportamento;

Confirmar que o elevador esta estabilizando na
velocidade ajustada de Baixa antes de parar, caso não
estabilize na baixa conferir ajustes de velocidades no

drive e distâncias de ímãs;

Malha aberta

O freio é liberado cedo 
demais, fazendo com 
que o motor funcione 
contra o freio

Ajustar para o valor padrão = 0,10, no parâmetro P1028 
(Tempo desaceleração finalizar movimento);

Ajustar o parâmetro P1027 igual ao valor do parâmetro 
P1012 

Desativar = 0, o parâmetro F0036 (Sinal ZR -  zero) da 
placa Genius. 

Somente nos extremos 
em um ou nos dois 
extremos do elevador

Elevador parando pelo limite de parada em 
funcionamento normal, e não parando pelo ímã.
Afaste-o um pouco em relação ao ímã de parada.

Malha
fechada

Ocorre rollback antes da 
aplicação do freio na 
parada

Ativar o F0036 = 1 na genius;

Aumente o parâmetro P1053 (Velocidade para abrir DO4
(ZR));

Ajustar para o valor padrão = 0,30, o parâmetro P1028 
(Tempo desaceleração finalizar movimento);

Ocorre 
variação da 
aceleração 
devido ao 
overshoot no 
momento que 
o motor atinge
a velocidade 
nominal  / 
Oscilação de 
velocidade

Todos Torque ou compensação 
de escorregamento está 
rápido demais.

Confirmar a rotação de placa do motor, com o valor 
programado em P0402
Nota 1: Motores com 60Hz
-Motores de 4 polos com 1540 OU 1800rpm de placa – 
Programar 1740rpm em P0402
-Motores de 6 polos com 1050 OU 1200rpm de placa – 
Programar 1160rpm em P0402;

Nota 2: Motores com 50Hz
-Motores de 4 polos com 1300 OU 1500rpm de placa – 
Programar 1450rpm em P0402
-Motores de 6 polos com 860 OU 1000rpm de placa – 
Programar 960rpm em P0402;

Confirmar a frequência de placa do motor, com o valor 
programado em P0403 (60 ou 50Hz)
Caso P0402 e/ou P0403 esteja diferente do valor de 
placa do motor, será necessário realizar o Tutorial de 
autoajuste entre o inversor e o motor item 2 do manual 
CDI-00-280
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Problema
Modo de
controle

Possível causa Ação Corretiva

Programação/ Ajuste
P0208 programado com o valor errado:
 - Motor de 4 polos = 1800
 - Motor de 8 Polos = 1200

Malha
fechada

A configuração de malha 
de controle de 
velocidade está suave ou
rígida demais. 

Parâmetro P0178 muito alto ou muito baixo.

Verifique / Ajuste o ganho de malha de controle de 
velocidade P1045 e o tempo integral P0162

Programação/ Ajuste Conferir ligações e programações do Encoder no drive.

Falta de 
torque em 
velocidade de
baixa 
(nivelamento).

Malha aberta
Torque insuficiente em 
baixa velocidade.

Aumente a rotação de baixa P1012.

Aumente o P0178.

Malha
fechada

Dados do motor 
incorretos.

Verifique os dados do motor de P0400 a P0404.

Caso esteja com os dados incorretos, realize o 
Autoajuste novamente (CDI-00-280)

Abaixe o P0178

Excesso de 
compensação de 
escorregamento

A malha de controle de 
velocidade responde 
com excesso de lentidão.

Parâmetro P0162 muito alto.

A função de 
compensação de inércia 
não está configurada 
corretamente.

Verifique se o P0402 está correto.

Todos

A taxa de desaceleração 
muda muito rapidamente
ao atingir a velocidade 
de nivelamento.

Diminua a suavização de arranque no final da 
aceleração, aumentando P1024.

Motor gira 
com 
velocidade 
superior a 
velocidade de
nivelamento

Malha
fechada

Inércia elevada
Verifique / Ajuste o ganho de malha de controle de 
velocidade P1043 e o tempo integral P0162

O motor ou a 
máquina vibra
em alta 
velocidade ou
velocidade 
nominal.

Malha aberta
A compensação de 
torque responde rápido 
demais.

Parâmetro P0178 muito alto ou muito baixo.

Conferir P0400 ao P0404

Malha
fechada

Malha de controle de 
velocidade ajustada com 
excesso de controle.

Verifique / Ajuste o ganho de malha de controle de 
velocidade P1045 e o tempo integral P0162

O motor ou a 
máquina vibra
em 
velocidades 
médias ou 
baixas.

Todos
Os cabos de aço não 
estão equalizados

Efetue a equalização dos cabos

Todos

O valor do 
escorregamento do 
motor foi configurado 
incorretamente.

Verifique se o P0402 está correto.

Malha
fechada

Malha de controle de 
velocidade ajustada com 
excesso de ganho.

Diminua P1045 se o problema ocorrer em velocidade 
superior a P1042.

Diminua P1043 se o problema ocorrer em velocidade 
inferior a P1042.

O motor ou a 
máquina vibra

Malha
fechada

O controle da malha de 
posição não responde 

 Se ocorrer vibração, em Durante a malha de posição na
partida, reduza P1009.
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Problema
Modo de
controle

Possível causa Ação Corretiva

durante a 
malha de 
posição.

com rapidez suficiente.

O controle de velocidade
não está respondendo 
de forma rápida o 
suficiente quando o freio 
é liberado. 

Diminua P1009.

Ocorrem 
vibrações 
com a 
frequência 
igual à 
velocidade do
motor.

Malha
fechada

O encoder vibra.
Verifique a montagem do encoder, o alinhamento de 
encoder e o eixo do motor.

Todos

Problemas mecânicos. Verifique os rolamentos e a caixa de engrenagens.

Peças giratórias 
(armadura, volante, freio 
a disco/cilindro) sem o 
equilíbrio adequado. 

Verifique o balanceamento do elevador.

A aceleração 
é maior do 
que a 
configurada 
nos 
parâmetros 
P0100 / 
P0101

Todos

A carga está elevada 
demais

Verifique as soluções relacionadas a F0070 / F0072

Verifique P1021 / P1022 se não está alto / baixo demais

Certifique-se de que a corrente nominal do inversor seja 
suficiente para cumprir os requisitos da aplicação.

Certifique-se que a carga não esteja presa e que a 
lubrificação da guia do
carro esteja correta etc.

A carga está alta demais 
e a corrente/torque 
excede os níveis de 
proteção

Verifique as soluções relacionadas a F0070 / F0072

Malha
fechada

A carga está alta demais,
e o torque excede os 
limites do inversor.

Verifique a tensão de operação do encoder / jumper S2;
Ligação dos pares do encoder – Podem estar trocados.

A velocidade 
do motor não 
corresponde à
referência de 
velocidade a 
uma 
velocidade 
constante.

Malha aberta

A carga está elevada 
demais

Certifique-se de que a corrente nominal do inversor seja 
suficiente para cumprir os requisitos da aplicação.

A carga está alta demais 
e a corrente/torque 
excede o nível de 
proteção.

Verifique se o nível de proteção P0156 / P0157 / P0158

Malha
fechada

A carga está alta demais,
e o torque excede os 
limites de torque.

Verificar / Abaixar o parâmetro P0178

Ruído 
acústico de 
alta 
frequência 
oriundo do 
motor.

Todos
A frequência portadora 
está baixa demais

Aumente a frequência portadora no parâmetro P0297. 

NOTA: Se a frequência portadora for definida acima da 
configuração padrão, uma redução de capacidade da 
corrente deve ser considerada.
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Este material deve ser utilizado por técnicos de
elevadores das empresas conservadoras de
elevadores, o uso indevido por pessoas não

habilitadas pode causar acidentes.

Infolev – Elevadores & Informática

Matriz (São Paulo) Central: +55 11 3383-1900
Endereço: R. Sara de Souza, 15 

Água Branca – São Paulo – SP  CEP 05037-140

Filial (Rio De Janeiro) Telefone: +55 21 2210-6325 
Endereço: Av. Beira Mar, 406 – Conj. 601 – Centro –

Rio de Janeiro – RJ CEP 20021-060 
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