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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.
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2 – Chamadas / Indicadores seriais

Sintoma Possível Causa Ação corretiva

Indicador marcando 
interrogação

Falha nas linhas de comunicação
serial

Verificar as linhas da fiação de poço ou cabina, 
podem estar em curto ou falhando;

Saída serial da placa Genius com defeito, trocar 
a saída serial 3A pela 3B, ou vice-versa pra 
testar;

Algum indicador na linha em curto, testar 
individualmente cada um direto no quadro de 
comando sem a fiação de indicadores para o 
poço conectada.

Indicador apagado

Falha nas linhas de alimentação 
dos indicadores

Verificar as linhas da fiação de poço ou cabina, 
podem estar desconectadas e não chegando a 
tensão pro indicador;

Saída serial da placa Genius com defeito, trocar 
a saída serial 3A pela 3B, ou vice-versa pra 
testar.

Não atende chamadas 
externas (pavimento):

Falha nas linhas de comunicação
serial TX-P+ / TX-P- de 
pavimento

Verificar se as linhas da fiação de poço não 
estão em curto ou faltando

Falta 24V / 0V na alimentação 
dos indicadores / botões seriais 
de pavimento;

Verificar se temos em média 24VCC na 
alimentação dos indicadores seriais de 
pavimento, fio vermelho e preto.

Falta de programação de andar 
dos indicadores seriais

Refazer a programação do indicador específico

Sinais na placa Genius que 
podem estar acionados (NP / 
Serviço de mudança / SHE / 
ASC)

Conectar a URM na placa Genius e na tecla F6 
verificar e corrigir possíveis
acionamentos indevidos, Exemplo:
- Não pare (NP) 
- Serviço de mudança (SM) 
- Serviço hospitalar de emergência (SHE) 
- Ascensorista (ASC) 
- Bombeiro (OEI).

Falta de programação na placa 
Genius pra chamada Serial ou 
programação incorreta

Verificar a parametrização da placa Genius 
através da URM, relacionado as chamadas serial
(parâmetro F0198 Genius)

Não atende chamadas 
internas (cabina):

Falha nas linhas de comunicação
serial TX-C+ / TX-C- de cabina

Verificar as linhas de cabo de manobra se não 
estão em curto ou faltando. Possibilidade de 
comunicação:
(Genius → Botões Cabina);
(Genius → Placa de chamadas → botões de 
cabina);
(Genius → Placa de cabina → botões de 
cabina);

Falta 24V / 0V na alimentação da
placa de chamadas / placa de 
cabina

Verificar se temos em média 24VCC na 
alimentação dos indicadores seriais de 
pavimento, fio vermelho e preto.

Programação errada na placa 
Genius, placa de chamadas ou 
cabina 

Verificar a parametrização da placa Genius 
através da URM, relacionado as chamadas de 
cabina (parâmetro F0206 Genius)

Sinais na placa Genius que Conectar a URM na placa Genius e 
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Sintoma Possível Causa Ação corretiva

podem estar acionados (ASC) na tecla F6 verificar e corrigir possíveis 
acionamentos indevidos, Exemplo:
- Ascensorista (ASC) 
- Bombeiro (OEI).

Não atende nenhuma 
chamada (nem cabina 
nem pavimento):

Sinais na placa Genius que 
podem estar acionados 

Conectar a URM na placa Genius e na tecla F6 
verificar e corrigir possíveis
acionamentos indevidos.

Não atende determinado 
andar:

Faltando 24V neste botão;

Ligação incorreta deste botão;

Botão com defeito.

-Verificar se não falta 24V neste botão;
-Verificar ligação dos botões;
-Verificar se botão não está com defeito ou 
preso.
-Botão de pavimento de um andar determinado 
sem programação
-Zona de atendimento de chamadas na placa 
Genius mascarando o acionamento deste andar 
(conferir parâmetros F0178 ~ F0185);

Botão acende direto, e 
registra chamadas 
normalmente

OU

Botão não acende, mas 
registra chamadas 
normalmente

Ligação incorreta;

Placa de chamadas / Placa de 
cabina com saídas queimadas

Indicador de pavimento com 
saída de iluminação de botão 
queimado

-Verificar ligação dos botões;
-Verificar se botão não está com defeito ou 
preso.
-Trocar placa de chamadas / placa de cabina 
(encaminhar para assistência técnica);
-Trocar o indicador de pavimento por um outro, e
programar o andar novamente;

3 – Operador de porta

Sintoma Possível Causa Ação corretiva

Porta não fecha:

Comando possui botão PO;

Sinal FC acionado;

Porta de pavimento esta aberta;

Circuito de segurança faltando;

Não está registrando chamadas;

LPF ( limite de porta fechada ) 
falhando ou danificado

Modelo de operador precisa 
manter PF ligado em viagem

Verificar botão PO pode estar acionado, em 
conjunto com o sinal FC (fotocélula);

Verificar porta de pavimento PP;

Verificar toda série do circuito de segurança;

Verificar chamadas (ver item chamadas);

Verificar o sinal de LPF no quadro (P61), deve 
ter 24vc com a porta aberta

Programar PF LIGADO 
em viagem (F0012 = 0011)

Porta não abre:

Limite de porta aberta acionado 
antes de abrir porta;

Verificar limite de porta aberta (P81) 
deve ter 24vcc com a porta fechada, Led E3 da 
Placa Genius deve ficar aceso com porta 
fechada e apagado com porta totalmente aberta.

Portas programadas para não 
abrir em todos ou em alguns 
pavimentos

Verificar programações na placa Genius. 
Conecte uma URM, e confira os parâmetros de 
F0040 ~ F0070.

Não desliga PF: Contato de porta de cabina não Verificar contato de porta de cabina (PC).
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Sintoma Possível Causa Ação corretiva

aciona.

Não desliga PA:
Limite de porta aberta não está 
acionando.

Verificar limite de porta aberta (LPA).

Porta fica abrindo e 
fechando:

Não está completando circuito de
segurança;

Trincos falhando.

Verificar toda série do circuito de segurança;

Verificar os contatos de trinco.

Porta não abre 
totalmente:

Limite de porta aberta acionado 
antes de abrir totalmente a porta.

Verificar limite de porta aberta (P81) 
deve ter 24vcc com a porta fechada, Led E3 da 
Placa Genius deve ficar aceso com porta 
fechada e apagado com porta totalmente aberta.

Não tem tempo de 
partida (parte 
imediatamente):

Possui botão de partida (P) e 
está acionado.

Verificar ligação de botão de partida conforme 
esquema que acompanha o comando.

Porta demora pra fechar: Limite de porta aberta acionado 
direto.

Verificar limite de porta aberta (P81) 
deve ter 24vcc com a porta fechada, Led E3 da 
Placa Genius deve ficar aceso com porta 
fechada e apagado com porta totalmente aberta.

4 – Seletor

Sintoma Possível Causa Ação corretiva

Pula um andar 
determinado na descida:

Falha o seletor, pulo de descida 
(IND) neste andar.

Verificar ímã referente ao seletor pulo de descida
(IND) no andar que está falhando.

Pula um andar 
determinado na subida:

Falha o seletor, pulo de subida 
(INS) neste andar.

Verificar ímã referente ao seletor pulo de subida 
(INS) no andar que está falhando.

Não conta seletor na 
descida em nenhum 
andar:

Falhando pulo de descida (IND). Verificar as linhas / cabo de manobra referente 
ao sinal de seletor pulo de descida (IND).

Não conta seletor na 
subida em nenhum 
andar:

Falhando pulo de subida (INS). Verificar as linhas / cabo de manobra referente 
ao sinal de seletor pulo de subida (INS).

Adianta seletor: Está contando duas vezes ou 
mais o mesmo sinal de pulo;

A rampa ou sensor que faz os sinais de pulo de 
subida e/ou pulo de descida pode estar 
contando duas mais vezes ou falhando;

Ligação não esta correta; Verificar ligação do seletor;

Programação incorretas dos 
números de paradas 

Verificar programação de números de paradas, 
na placa Genius.
Com o uso de uma URM, confirme os 
parâmetros da placa Genius
F0000 / F0001

Contagem correta, mas 
marcação errada dos indicadores

Com o auxílio da URM, confira os parâmetros 
F0084 ~ F0151.

Tipo de comando programado Verificar programação do parametro F0511 se 
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Sintoma Possível Causa Ação corretiva

errado. está correto com o seletor.

Não corta alta:

Pulo de subida e descida esta 
falhando (INS / IND);

Verificar pulos de subida e descida (INS / IND);

Programação do tipo de 
comandos não está de acordo 
com o tipo de seletor

Verificar tipo de seletor correto para a aplicação

Verificar programação do tipo de comando na 
placa Genius.
Com o uso de uma URM, confirme o parâmetro 
da placa Genius F0511.

Não corta baixa:
Falhando sinal de parada. Verificar os sinais de parada na subida /descida 

(IS / ID), conforme esquema que acompanha o 
comando.

Conta errado:

Programação de número de 
paradas errado.

Verificar programação de números de paradas, 
na placa Genius.
Com o uso de uma URM, confirme os 
parâmetros da placa Genius P0000 / P0001
Verificar programação do tipo de comando na 
placa Genius.
Com o uso de uma URM, confirme o parâmetro 
da placa Genius F0511.

Passa dos limites 
extremos:

Limites de subida (LS) ou limite 
de descida (LD) falhando.

Verificar limites de subida e descida se estão 
falhando (LS/LD).

5 – Acionamento de contatores

Sintoma Possível Causa Ação corretiva

O LED da placa IRGE 
(interface) acende, mas 
não liga contatora:

Falha na ligação 

Queima da placa IRGE 
(interface).

Verificar se a tensão da fase R1 chega no borne 
A1 do contator respectivo, se não chegar mesmo
com led aceso , verificar conexão dos fios , caso 
contrário pode ser problema na placa IRGE.

O LED da placa IRGE 
(interface) acende 
normal, mas o contator 
permanece ligado direto:

Falha na ligação 

Queima da placa IRGE 
(interface).

Verificar se a tensão da fase R1 chega no borne 
A1 do contator respectivo, se a tensão 
permanecer mesmo com o led da placa IRGE 
apagado possível problema na placa.

O LED da placa IRGE 
(interface) fica aceso 
direto, não desliga:

Queimou saída na placa principal
Genius

Conferir na Tecla F6 da Genius se aquela saída 
esta ativa, exemplo: AT, DC, BX, SB,
Caso não estejam aparecendo na URM, possível
curto na saída da Genius

Tentam entrar juntas 
sobe e desce.

Placa IRGE (interface) pode ter 
danificado.

Verificar se a tensão chega no 21 do contator de 
Sobe e no 21 do contator de Desce, caso isso 
aconteça a placa irge pode estar com saída em 
curto

Saída / Led’s da placa 
IRGE piscam todos 
juntos, e de maneira 
intermitente

Placa Genius com defeito

Tensão baixa de alimentação da 
placa Genius
Interferência nas linhas de 
alimentação fase / neutro / 
aterramento

Verificar tensão de alimentação da placa Genius,
deve estar em torno de 24vcc, caso tensão ok, 
possível problema na placa.

Verificar ligações entre terra e neutro

Contator SG falhando: Pode não chegar voltagem 
correta na bobina.

Pode falhar segurança.

Verificar contatos de trinco.

Verificar toda parte de segurança.
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Sintoma Possível Causa Ação corretiva

Medir bobina da contatora SG e verificar 
contatos de trinco.

Contator EM falhando:

Pode falhar algum componente 
da série do circuito de 
emergência;

Contator EM pode estar com 
problema.

Verificar circuito de emergência, conforme 
esquema da folha 1 que acompanha o comando;

Testar contator EM, se comprovado problemas, 
encaminhar para assistência técnica.

6 – Exemplos simples de programações da Genius

Função OBS. Função Programação

Estacionamento ativar ou
desativar:

Programação da placa Genius Com o auxílio da URM, programar a placa 
Genius:
P0002 → andar de estacionamento;
P0017 → tempo de estacionamento;

Operador de porta:

Funções do operador de porta Com o auxílio da URM, podemos citar alguns 
parâmetros referentes ao operador de porta:
P0004 → tempo de partida (70T);
P0009 → tipo porta (aut / man);
P0010 → temp max operador (45T);
P0012 → Tempo PF (normal / 2s / ligado);
P0013 → Tempo PA (normal / 2s / ligado);

Indicador:

Programação da marcação dos 
indicadores

Com o auxílio da URM, programar a marcação 
UNIDADE / DEZENA dos indicadores na placa 
Genius:
P0084 ~ P0115 → Marcação UNIDADE;
P0116 ~ P0147 → Marcação DEZENA.

Acrescentar ou tirar CCF:
Função cancelamento de 
chamadas falsas

Com o auxílio da URM, programar a placa 
Genius:
P0016 → CCF

7 – Setas (acionamento paralelo – via placa de interface IR-
24)

Função OBS. Função Programação

Não acende:

Acende direto:

Acende as duas juntas:

Faltando alimentação da seta;

Ligação incorreta da seta;

Saída da placa Genius pode ter 
danificado;

Ligação das setas em curto

Verificar esquema que acompanha o comando, e
observar alimentação da seta;

Verificar se não há ligações em curto ou 
faltantes;

Enviar placa Genius / IR-24 para assistência 
técnica.
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8 – Rampa

Função OBS. Função Programação

Não foi prevista:
Não foi pedido rampa quando fez
o orçamento.

Consultar a suporte técnico ou vendas para 
estudar qual a melhor maneira de se adaptar o 
circuito.

Não funciona:

Rampa não foi especificada 
corretamente, ao pedir o 
comando;

Ligação incorreta da rampa;

Tensões / Corrente da rampa 
incompatível;

Contato de rampa RMTE com 
problemas.

Verificar as especificações da rampa 
corretamente, e consultar nossa equipe

Verificar ligação da rampa conforme esquema 
que acompanha o comando.

Verificar ligações e contato de rampa RMTE;

Sua rampa pode ser mecânica descartando o 
uso de magnéticas.

9 – Freio / Placa fonte freio

Função OBS. Função Programação

Não abre:

Não funciona:

Freio não foi especificado 
corretamente, ao pedir o 
comando;

Verificar as especificações do freio corretamente
e consultar nossa equipe;

Ligação incorreta do freio. Verificar ligação do freio conforme esquema que 
acompanha o comando.

Programação da placa 
FONTE-FREIO

Ajuste os parâmetros da placa FONTE-FREIO 
- Tensão do freio [F0009] 
- Subcorrente [F0016]
- Sobrecorrente [F011] 
- Sequência de fase [F005] função de FIF 
integrada. 
Para mais informações consulte o manual CDI-
00-123 em conjunto com a tabela de parâmetros
CDI-00-115

10 – Fonte de alimentação

Função OBS. Função Programação

Fusível rearmável 24VCC
(placa RET-LINEAR) 
aberto: 

24V em curto;

Massa no 24V.

Desconectar todas as ligações de 24V que  
estiver saindo do comando e verificar possível 
curto.

Verificar se não há massa no 24V.

Fusível rearmável 
110VAC aberto
(placa IR-SEG com led 

110VAC em curto;

Massa na ligação de 110VAC;

Desconectar todas as ligações de 110VAC que 
estiver saindo do comando e verificar possível 
curto;

INFODICAS – Comando Genius - R01                                                                                                8



Função OBS. Função Programação

apagado): 
Massa / retorno na linha de 
segurança e emergência

Verificar se não há massa no 110VAC;

Conferir todas as ligações de emergência, 
segurança e porta do elevador.

Tensão de saída baixa:

Placa RET-LINEAR pode estar 
danificada;

Transformador principal do 
comando pode estar saturado

Medir as tensões de entrada e saída do 
transformador;

Medir tensão de entrada do comando, ajustar o 
TAP do transformador se for necessário;

São toleráveis variações de tensão -10% ~ 
+15%;

Encaminhar o material para assistência técnica.

11 – Outros problemas

Função OBS. Função Programação

Não liga

Disjuntor / Chave geral desligada

Faltando alimentação no 
comando

Resgate sem alimentação

Se rede 380V – Faltou ligação no
borne N (neutro)

Verificar se os disjuntores e/ou chave geral estão
ligados;

Verificar se não alta ligação nos bornes R;S;T do
quando de comando;

Conferir ligações do resgate;

Ligar cabo de neutro (N) no borne N do quadro 
de comando.

Elevador trava / funciona 
após desligar e ligar 
novamente:

Falta fase / Fase invertida;

Placa FIF2 / Placa Fonte-Freio  
não está regulada corretamente;

Placa FIF / Placa Fonte-Freio 
com problema.

Verificar se não falta fase / Inverter fase;

Verificar led da placa FIF (caso tenha no 
comando) se estiver apagado e o teste de 
alimentação anterior esteja ok, ajustar o trimpot 
na placa;

Encaminhar placa para conserto;

Regular sensibilidade da placa Fonte-Freio
parâmetro [F0012]
Para mais informações consulte o manual CDI-
00-123 em conjunto com a tabela de parâmetros
CDI-00-115

Para entre andares Inversor pode estar desarmando 
por alguma falha

Trinco pode estar falando;

Verificar o display do inversor, se ele acusa 
algum tipo de erro. Consultar seus respectivos 
manuais de programação e falhas:
VACON20- CDI-00-333
NXP- CDI-00-0334
CFW500- CDI-00-280
*Utilize o assistente virtual Infolev (IVA) para 
mais informações;

Verificar os trincos e a parte de segurança para 
verificar se não tem nenhum trinco falhando. 
Com o auxílio da URM, verifique as falhas 
registradas, assim como o andar em que ocorre 
com maior frequência;
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Função OBS. Função Programação

Pode acusar falta e inversão de 
fase (FIF).

Verificar item anterior – Elevador trava / 
funciona após desligar e ligar novamente

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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