


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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FALHAS Descrição POSSÍVEIS SOLUÇÕES

A0752 e A0702 
(Alarme)

Caíram juntas 
Direção e 
velocidade

- Em manutenção:
- É normal, porque o elevador realiza uma parada rápida (Desliga 
direção e velocidade). Esse alarme não paralisa o elevador.

Em automático: 
- Falha Fif
- Fonte-freio
-Abriu circuito de emergência ou segurança antes do elevador fazer a 
parada total;
- Contato de direção subida ou descida falhando.
- Verificar se o comando de Habilita Geral do drive está ativo.
- Aterrar o borne 16

F0021
(Subtensão no
Barramento CC)

Falha de 
subtensão no 
circuito 
intermediário.

-Tensão de alimentação errada, confira se os dados na etiqueta do 
inversor estão de acordo com a rede de alimentação e o parâmetro 
P0296.
-Tensão de alimentação muito alta, resultando em uma tensão no 
barramento CC maior que o valor máximo (em P0004):
Ud > 410 Vcc em 200-240 Vac (P0296 = 0).
Ud > 810 Vcc em 380-480 Vac (P0296 = 1).
Ud > 1000 Vcc em 500-600 Vac (P0296 = 2).
-Inercia de carga muito alta ou rampa de desaceleração muito rápida.
-Ajuste de P0151 ou P0153 muito alto. 
-  Parâmetro P0101 muito alto;
- Resistor de frenagem com valor errado;
- Resistor de frenagem ligado errado ou mau contato nas ligações
- Resistor ligado errado (ligado em série);
- Resistor de frenagem aberto
- Mau contato nos cabos de entrada do quadro (R,S,T).
- Retirar volante de inércia.
- Inversor com defeito

F0022
(Sobretensão no 
Barramento CC)

Falha de 
sobretensão no 
circuito 
intermediário.

- Inversor com defeito
- Problemas no resistor de frenagem

F0029
(Plug-in sem 
aplicativo)

Aplicativo 
excluído

- Plugin sem aplicativo (Aplicativo excluído)
-Tentar religar o drive;
- Enviar para a Infolev regravar o software;

F0031 / F0032
(Falha de
Comunicação 
com Módulo
Plug-in)

Controle 
principal não 
consegue 
estabelecer o 
link de 
comunicação 
com o módulo 
Plug-in.

- Mau contato no encaixe do Plugin
- Plugin Danificado
- Retirou o Plugin com o inversor ligado.

-Problema de identificação do módulo Plug-in, consulte P0027.
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F0033
(Falha no
Autoajuste do
VVW)

Falha no ajuste 
da resistência do
estator
P0409.

-Valor da resistência estatórica em P0409 não está de acordo com a 
potência do inversor.
-Potência do motor muito pequena ou muito grande em relação ao 
inversor.
– Problema nas conexões do motor, desligue a alimentação e verifique
se as ligações do motor estão corretas, se a contatora M atuou no 
autoajuste, reaperte os parafusos da contatora M e do inversor;
 – Parâmetro P0295 incorreto;
- Valor do P0409  muito baixo para potência do motor.
- Resetar o drive, P0204=5
- Programado P0204 = 7
- Refazer o auto-ajuste
- Motor aberto

F0048
(Sobrecarga nos 
IGBTs)

Falha de 
sobrecarga no 
módulo de
potência com 
IGBTs (3s em 
1.5 x Inom).

- Corrente alta na saída do inversor
- Freio não abre ou mau ajustado
- Guias sem lubrificação
- Inversor com defeito

F0051
(Sobretemperatu
ra nos IGBTs)

Falha de 
sobretemperatur
a medida no
sensor de 
temperatura 
(NTC) do 
módulo de 
potência. 

- Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (>50 °C) e corrente 
de saída elevada.
- Ventilador bloqueado ou defeituoso.
- Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar
- Corrente alta na saída/Parâmetros com valores incorretos 
(401/404/295)
- Inversor com defeito

F0070
(Sobrecorrente/
Curto-circuito)

Sobrecorrente 
ou curto-circuito
na saída, 
barramento CC 
ou resistor de 
frenagem.

Durante a 
partida

– Fechamento do motor errado;
– Freio não abre ou mal ajustado;
- Falha Fonte-freio
– Motor em curto ou com baixa isolação;
– Excesso de carga ou balanceamento;
– Parâmetros P0295, P0401, P0156, P0157 e P0158 ajustados 
errados;
– Aumentar o P0135 até 2 vezes a corrente do motor.
– Parâmetro P0100 muito baixo;
– Inversor dimensionado errado;
– Encoder com defeito;
– Retire os fios do motor, tente manobrar o elevador a vazio e caso 
ainda persistir o erro – Inversor com defeito.
- Inversor com defeito.

Durante a 
viagem

– Ajuste da placa FIF no comando;
– Falha na segurança (PC, PP, CT, etc);
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– Falta de fase na saída do motor, contatos da contatora M falhando 
ou cabo preso pela capa;
- Motor dimensionado errado.
- Problemas mecânicos na máquina.

Durante a 
desaceleração

 – Inércia de carga muito alta;
– Parâmetro P0101 muito alto;
– Resistor de frenagem aberto;
– Fiação do resistor de frenagem com mau contato;
– Resistor de frenagem com valor errado;
– Resistor ligado errado (ligado em série);
– Retirar volante de inércia;

Durante a 
parada

– Parâmetro P0302 muito alto;
- Freio caindo rápido (Ajuste tempo F0032 - Genius/Minilev)

F0072
(Sobrecarga no
Motor)

Falha de 
Sobrecarga no 
motor (60s em
1,5 x Inom).

– Carga no eixo muito alta;
– Freio não abre ou mal ajustado;
– Balanceamento;
– Falha na segurança (PC, PP, CT, etc);
– Ajuste de P0156, P0157, P0158 muito baixo para o motor utilizado;
– Ajuste do P0135 errado;
– Encoder com defeito;
– Inversão dos pares do encoder (inverter A com B e inverter A/ com 
B/);
– Tensão do encoder configurada errada, verifique o DIP Switch S2:1;
– Fechamento do motor errado;
– Freio não abre ou mal ajustado;
– Motor em curto ou com baixa isolação;
– Falta de fase no motor;
– Inversor dimensionado errado;
– Inversor com defeito;

F0074
(Falta à Terra)

Falha de 
sobrecorrente 
para o terra.
Obs.: Pode ser 
desabilitada 
ajustando
P0343 = 0.

- Curto para terra em uma ou mais fases de saída, verificar desde a 
saída do inversor até a caixa de conexões do motor.
- Motor com baixa isolação.
- Capacitância dos cabos do motor elevada ocasionando picos de 
corrente na saída.

F0079
(Falha nos sinais
do encoder)

Falha nos sinais 
+A / -A e +B / -
B do encoder.

Encoder com defeito

Falha nos sinais de encoder (+A / -A e +B / -B)

Inversor sem conexão com o encoder

Aterrar ou retirar o aterramento da malha do Encoder

F0084
(Falha de
Autodiagnose)

Falha relativa ao
algoritmo de 
identificação 
automática do 
hardware do 
inversor e 
módulo Plug-in.

Corrente de saida nula

Ventoinha em curto

-Mau contato nas conexões entre o controle principal e o módulo de 
potência.
-Hardware não compatível com a versão de firmware.
-Defeito nos circuitos internos do inversor

F0085 Não carregou o firmware/ Falha na alimentação geral
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F0182
(Falha 
Realimentação 
de Pulsos)

Falha no 
circuito de 
realimentação 
de pulsos da 
tensão de saída.
Obs.: pode ser 
desligada em 
P0397.

Ajustar F0182 = 0.0.9H

Ajustar F0397 = 0.0.9H

Atualizar a versão do firmware para 21.59/2.18 (1.03)

-Falha no circuito interno de realimentação de pulso do inversor.

-Falha na identificação de hardware, compare P0295 e P0296 com a 
etiqueta de identificação do inversor.

 

F0709
(Aplicativo 
parado)

Aplicativo não 
está rodando.

Firmware não está rodando (P1001=1)

Instalando resgate, versão de firmware incompatível(21.59 ou 
Anterior) 

F0711
(Sem acesso ao 
aplicativo)

O firmware não 
conseguiu 
acessar o 
aplicativo.

– Falha na alimentação do drive; 
– Aplicativo corrompido;
– Ocorreu timeout durante o ciclo de Scan do aplicativo; 

F0763
Falha de 
corrente baixa

Corrente menor 
ao programado 
no parâmetro
P1036.

– Parâmetro P1035 com valor menor ao programado no P1033;
– Parâmetro P1036 com valor muito alto;

F0765
Falha sem 
comando 
excedido

Contatora M 
acionada sem ter
comando de 
direção. 

Parâmetro P1037 com valor menor que P1034 (Tempo para desligar a
“M”)

Aumentar/
Diminuir 
Velocidade de 
Alta

Parâmetro:
- 2 velocidades= P1013
- 3 velocidades= P1015

Faiscando/
Saindo fumaça

Reapertar bornes de potência do inversor

Corrente de 
saída nula

- Falha ligação dos cabos do contator “M”

- Contator “M” não operou

- Fechamento do motor

Rollback na 
Partida

Baixar o F0030 aos poucos (Genius/Minilev) 

Ajuste parâmetros de torque, ganhos e rampa de aceleração

Malha aberta, aumentar o P0299 (Frenagem na partida)

Malha fechada, baixa o P1051 aos poucos

Tenta partir mas 
fica parado

Ajustar o parâmetro P0135

Resetar inversor, P0204=5 e reprogramar

Verificar entradas digitais ativas, P0012

Motor não 
atinge a 

Baixar o P0178 para 80% a 40%.
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velocidade 
máxima – 
Malha Fechada

Inversor 
Interferência

Podemos baixar a portadora, parâmetro P0297.

Não permite a 
alteração de 
parâmetros

Programar o P0000=1248

Não liga Medir as 3 fases de entrada do inversor

Conferir ligações e conexões

Indutor externo desligado

Jumper entre +UD E DCR solto

Sobretensão na rede

Inversor com defeito

Perde a 
programação

Inversor com defeito

Recebe os sinais
mas não 
manobra

Parâmetros de velocidade zerados, P1012 ao P1015

Contator M com defeito

Inversor defeito

Falha na ligação borne 16

Inversor com defeito

Fechamento do motor

Placa principal do comando com defeito

Teclado apagado Inversor defeito
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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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