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MANUAL

Prefácio

Philip Schmersal, sócio-gerente do Grupo Schmersal e
Dr. Andreas Hunscher, gerente da Böhnke + Partner GmbH Steuerungssysteme

Soluções para elevadores e escadas rolantes – segurança e fiabilidade.
Os elevadores estão entre os meios de transporte mais seguros. Para isso, os dispositivos do Grupo
Schmersal prestam uma contribuição significativa. Há quase 50 anos produzimos dispositivos que
desde o início foram desenvolvidos para a tecnologia de elevação.
O Grupo Schmersal, tal como os seus clientes do setor de elevadores, seguiu o caminho da
internacionalização. Produzimos dispositivos para elevadores na fábrica principal de Wuppertal, em
Boituva, Brasil (desde 1974), Xangai, China (desde 1999) e Ranjangaon, Índia (desde 2013). Com
a aquisição dos sistemas de controle da Böhnke + Partner GmbH para o Grupo Schmersal, em
2013 o ramo comercial da tecnologia de elevadores foi expandida com a área mais importante da
tecnologia de comandos. Todas as fábricas são certificadas segundo a norma DIN EN ISO 9001
assegurando assim um alto nível de qualidade para cada um de nossos produtos.
Para serviços de consultoria, seleção de sistemas de controle e componentes, bem como de
assistência técnica, temos parceiros competentes em mais de 50 países. Como um eficiente
fornecedor e colaborador, trabalhamos tanto com os fabricantes de elevadores mais importantes do
mundo como também com os especialistas das empresas regionais de médio porte.
A gama de produtos foi continuamente alargada em estreita colaboração com os fabricantes de
elevadores. Hoje oferecemos para praticamente qualquer aplicação imaginável, que requer um
controle completo do elevador ou apenas dispositivo comutador, uma solução prática apropriada,
fiável e de alta qualidade – desde o fundo do poço, através da cabine, até a sala de máquinas.
Este catálogo apresenta uma primeira vista geral sobre a nossa gama de produtos e as suas
múltiplas possibilidades de aplicação na área de elevadores e de escadas mecânicas.
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Histórico
1945 – 2018

Schmersal Brasil 2014

1945
1968
1974
1982
1994
1997

Schmersal China 2013

Início de operação do novo
Armazém Central 2013

Fundação da empresa pelos irmãos Kurt Andreas Schmersal e Ernst Schmersal em Wuppertal,
Alemanha.
Fundação da ACE - Acessórios Elétricos na cidade de São Paulo/SP. A Schmersal foi uma das
primeiras empresas a iniciar o desenvolvimento e a produção de sensores de proximidade
eletrônicos.
Fundação da ACE Schmersal em Boituva, Brasil.
Mudança de geração: Heinz e Stefan Schmersal assumem a empresa sucedendo seus pais.

A Schmersal assume a empresa Steute Schaltgeräte GmbH em Löhne.
Aquisição da empresa ELAN Schaltelemente GmbH & Co. KG em Wettenberg.

1999
2004

Fundação da unidade de produção Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd (SISS)
em Xangai, China.

2007

Com Philip Schmersal, a terceira geração da família chega à direção do Grupo Schmersal.
Inauguração do centro de formação tec.nicum.

2008

Heinz Schmersal assume 100% do grupo.

Inauguração do prédio para fabricação de produtos eletrônicos (SMD) em Boituva/SP.
Em outubro de 2008, o Grupo Schmersal assume a empresa Safety Control GmbH
e sua coligada Safety Protec GmbH em Mühldorf/Inn.

2013

Migração dos elementos de comutação ELAN para o Grupo Schmersal e mudança de nome para
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG.
Aquisição da empresa Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH.
Schmersal Índia é a nova unidade de produção.

2014

Inauguração da nova fábrica da Schmersal em Xangai, China. Inauguração da nova área de
convivência, portaria e estacionamento.

2015

Inauguração da nova fábrica da SCHMERSAL BÖHNKE + PARTNER em Bergisch Gladback,
Alemanha. Expansão da área de estoque na fábrica da Schmersal em Boituva - Brasil.

2018

Após completar 50 anos de Brasil, pelo 7º ano consecutivo, está entre as melhores
empresas para se trabalhar no Brasil – GPTW. E pelo 2º ano consecutivo foi eleita em
2018 a 20ª melhor empresa para se trabalhar na América Latina, pelo GPTW Latam.
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Grupo Schmersal no mundo
Unidades locais

Locais de produção e venda
Subsidiárias
Representações comerciais
Com subsidiárias próprias em cerca de 20 países e competentes parceiros de distribuição e
serviços em outros 30 países, o Grupo Schmersal está presente ao redor do mundo.
Iniciamos muito cedo a internacionalização da nossa distribuição, consultoria e produção.
Por isso também somos um parceiro requisitado do setor global de máquinas e engenharia
industrial, bem como um parceiro reconhecido de muitos fabricantes de máquinas de médio
porte com presença local. Onde houver máquinas trabalhando com interruptores de segurança
Schmersal: nossa próxima filial ou representação não está longe.
■ Alemanha, Wuppertal
■ Alemanha, Wettenberg
■ Alemanha, Mühldorf
■ Alemanha, Bergisch Gladbach
■ Brasil, Boituva
■ China, Xangai
■ Índia, Ranjangaon
■ Bélgica, Aarschot
■ Dinamarca, Ballerup
■ Finlândia, Helsinki
■ França, Seyssins
■ Grã-Bretanha,
Worcestershire
■ Itália, Borgosatollo
■ Japão, Tóquio
■ Canadá, Brampton
■ Holanda, Harderwijk
■ Noruega, Oslo
■ Áustria, Viena
■ Portugal, Póvoa de Sta. Iria
■ Suécia, Mölnlycke
■ Suíça, Arni
■ Espanha, Sant Cugat
Sesgarrigues
■ EUA, Tarrytown NY

■ Argentina,
Buenos Aires
■ Austrália, Brisbane
■ Países Bálticos, Kaunas
■ Bolívia, Santa Cruz
de la Sierra
■ Bulgária, Ruse
■ Chile, Santiago
■ Equador, Quito
■ Costa Rica, San José
■ Grécia, Atenas
■ Guatemala,
Guatemala-cidade
■ Indonésia, Jacarta
■ Islândia, Reykjavik
■ Israel, Petah Tikva
■ Casaquistão, Ahyran
■ Colômbia, Medellín
■ Coreia, Seoul
■ Croácia, Zagreb
■ Malásia, Rawang
■ Macedônia, Skopje
■ México, Cidade do
México
■ Nova Zelândia,
Christchurch

■ Paquistão, Islamabad
■ Paraguai, Minga Guazú
■ Peru, Lima
■ Polônia, Varsóvia
■ Romênia, Sibiu
■ Rússia, Moscou
■ Sérvia, Belgrado
■ Singapura, Singapura
■ Eslovênia, Ljubliana
■ África do Sul, Joanesburgo
■ Taiwan, Taichung
■ Tailândia, Bangcoc
■ República Checa, Praga
■ Turquia, Istambul
■ Ucrânia, Kiev
■ Hungria, Györ
■ Uruguai, Montevidéu
■ Emirados Árabes Unidos,
Sharjah
■ Venezuela, Caracas
■ Vietnã, Hanói
■ Bielorrússia Minsk
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Grupo Schmersal no mundo
Unidades na Alemanha

Wuppertal

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ Fundação: 1945
■ Colaboradores: aprox. 600
Destaques
■ Sede principal do Grupo Schmersal.
■ Desenvolvimento e fabricação de dispositivos e
sistemas de comutação para a tecnologia de segurança,
automação e de elevadores.
■ Laboratório de testes autorizados.
■ Centro de pesquisa e pré-desenvolvimento.
■ Centro logístico para os mercados europeus.

Wettenberg

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ Fundação: 1952 (1997)
■ Colaboradores: aprox. 150
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de dispositivos para operação e monitoramento, de módulos de relés de segurança
e comandos, bem como de dispositivos para a proteção à
prova de explosão.

Mühldorf / Inn

Safety Control GmbH
■ Fundação: 1994 (2008)
■ Colaboradores: aprox. 30
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de componentes
optoeletrônicos de segurança e de automação.

Bergisch Gladbach

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH
■ Fundação: 1991 (2012)
■ Colaboradores: aprox. 70
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de componentes,
comandos e sistemas de diagnóstico remoto para a
indústria de elevadores.
( ) = entrada no Grupo Schmersal
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Grupo Schmersal no mundo
Unidades internacionais

Boituva / Brasil

ACE Schmersal
■ Fundação: 1968 (1974)
■ Colaboradores: aprox. 350
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de dispositivos para a
tecnologia de segurança, automação e de elevadores.
■ Sistemas de comando para o mercado sul e
norte-americano.

Xangai / China

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd
■ Fundação: 1999
■ Colaboradores: aprox. 150
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de dispositivos para a
tecnologia de segurança, automação e de elevadores, no
mercado asiático.

Ranjangaon / Índia

Schmersal India Private Limited
■ Fundação: 2013
■ Colaboradores: aprox. 30
Destaques
■ Desenvolvimento e fabricação de dispositivos para a
tecnologia de segurança, automação e de elevadores, no
mercado indiano.
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Programador D&T – Visão Básica

O Programador D&T é a interface homem-máquina (IHM) do comando Confiance. Através
dele é possível monitorar e/ou alterar o funcionamento do elevador. A seguir são mostradas as
operações básicas e o visual do equipamento.

Sobe
Desce
Direita
Esquerda

Volta
Alt
Enter

Funções
■ As funções sobe, desce, direita e esquerda são usadas para navegar entre as telas ou menus.
■ A função volta é usada para cancelar ou voltar ao menu anterior.
■ A função Alt é usada para alterar a visualização de janelas e outras funções especiais.
■ A função enter confirma ou entra na tela ou função.
■ A parte posterior do D&T possui um ímã para sua fixação em superfícies metálicas.
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Programador D&T – Árvore de Programação

- Schmersal Confiance 2225
01/02/19 20:1807
Versao
4.0

- Schmersal 5 Falhas Eventos

- Schmersal 1 Supervisao
0c

- Schmersal 6 Operar Tabelas

- Schmersal 2 Salvar/Ignorar

- Schmersal 7 Prog. Extras

- Schmersal 3 Ler/Alterar P.

- Schmersal 8 Atualizar SW

- Schmersal 4 Reservado
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Programador D&T – Tela Inicial

- Schmersal Confiance 2225
01/02/19 20:1807
Versao
4.0
- Schmersal 1 Supervisao

Esta é a tela principal do D&T. Exibe: data
(dd/mm/aa) / hora (hh:mm:ss) e versão do
comando conectado no D&T. Este número se
refere à placa CPU. As versões das demais
placas que compõem o rack podem ser
visualizadas em outro local.

No menu podemos ver tudo o que está
acontecendo com o comando em tempo real.

1 Supervisao
11 Eventos
Espera chamada
Porta Aberta
C. em automatico
nSD
P= 1

Se em 30 min. nenhuma tecla for
pressionada, o D&T pula automaticamente
para a tela de eventos (11 Eventos).
Se alguma falha ocorrer, a mudança de tela é
instantânea.

Nesta linha, observamos o estado dos sinais
de INS/IND/IVS/IVD e a posição do elevador.
Também é mostrado se o carro é escravo ou
mestre e a sua taxa de comunicação.
O estado em que o comando está
trabalhando.
O estado da porta e mensagem
complementar ao evento.
Mostra o evento atual do comando.
Exemplos: “Espera chamada”; “Atendendo
Chamada”.
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Programador D&T – Supervisão – 12 Saídas Ativas

FR RM VM VC RX
SG st en sb av
cv
Saidas ativadas

1 Supervisao
12 Saidas Ativas
Descrição dos Sinais
av

bv

cv

ds

sb

en

st

Sinal de

Sinal de

Sinal de

Sinal de

Desce

Sobe

Enable

Start

FR

RM

RX

Sinal de

Sinal de

Sinal de

velocidade

velocidade

velocidade

A

B

C

PA

PF

A2

F2

Sinal de

Sinal de

Sinal de

Sinal de

Sinal de

Seta

fecha

abre porta

fecha

comando

rampa

sobe (não

porta

2

porta 2

de freio

magnética

usada)

RE

VM

VC

AP

SG

RY

Sinal

Sinal de

resistor de

ventilação

economia

de

do freio

máquina

Sinal de
abre porta

Sinal de
ventilação
de cabine

Sinal de
alarme
de porta
aberta

Sinal de
segurança
em caso
de falha
urgente

Seta
desce
(não
usada)

Saídas com Letras Minúsculas
Todas as saídas do rack são mostradas nesta tela. Perceba que algumas são representadas com letras minúsculas.
Estas são saídas para comandar o drive.
Saídas com Letras MAIÚSCULAS
As saídas representadas com letras maiúsculas acionam contatoras e demais itens.
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Programador D&T – Supervisão – 13 Cond. Entradas

Todas as entradas referentes ao posicionamento do carro na caixa de corrida estão
localizadas na primeira linha. As entradas representadas com letras minúsculas aparecem
quando não estão fechadas para facilitar a visualização para o técnico (com exceção de ff).
Esta entrada difere das demais pois quando aparece na tela de entradas é porque está
habilitada.

1 Supervisao
13 Cond.Entrada
Tela 1.3 – Supervisão – condição das entradas.

n-DvS-p-dl1s-2-d
NV S1 Z1 Z2 MN
L1 L2 RD
Entradas L ou D
n-D vS- p-d l1s 2-d
2º Lim. de redução:
idem Lim. de redução
1º Lim. de redução: “-” está atuada,
“s” para subida e “d” para descida
Lim. de parada: “-” está atuada, “s” para subida
e “d” para descida

Troca vel.: “-” não está atuada, “S” para subida e “D” para descida

Nivelamento: “-” não está atuada, “S” para subida e “D” para descida
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Programador D&T – Supervisão – 13 Cond. Entradas

n--v-P sdl1sd2sd
sg PP P c ct ff
MN
Entradas L ou D

Entradas Minúsculas
As entradas representadas com letras
minúsculas aparecem quando não estão
fechadas para facilitar a visualização para o
técnico (com exceção de ff).

Tela 1.3 – Supervisão – condição das entradas.
sg

pp
Porta de

Segurança

pavimento

pc

ct

ff

Porta de cabine

Contato de trinco

Falta de fase*

Entrada para Falta de Fase (ff)
Esta entrada difere das demais pois quando aparece na tela de entradas é porque está habilitada.

n-Dv--P -dl1-d2-d
NV BQ S1 S2 Z1
Z2 MN L1 L2 RD
BA CB
MN/AU

BQ

SI

Manual/
automático

Bloqueio do
elevador

ZP1

ZP2

FR

Zona de
porta 1

Zona de
porta 2

Feedback do
freio

BA

BF

CB

Botão abre porta

Botão fecha
porta

Cabineiro

T1

T2

DC

Terremoto
fraco

Terremoto
forte

Controle de
Display ativo

Entradas MAIÚSCULAS
As entradas representadas com letras
maiúsculas possuem funções variadas.
Algumas ficam alternando segundo caractere
para mostrar informação adicional.

B1

B2

SP1

Serviço indepenSegurança de
Bombeiro fase 1 Bombeiro fase 2
dente
porta 1
MS

MD

LA1

SP2
Segurança de
porta 2
LA2

Move subindo Move descendo Limite abertura Limite abertura
em manual
em manual
de porta 1
de porta 2
CS

CL

RD

Cabineiro sobe Cabineiro lotado Ready do drive

RN
Running drive
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Programador D&T – Supervisão – 14 Chamadas

Na tela 14 Chamadas, é possível visualizar, bloquear e realizar chamadas de todos os tipos. Cada ponto representa
um pavimento. A letra “p” diz onde o carro está parado.

1 Sup ervisao
14 Chamadas

Realizando Chamadas

.....c.*.s.c.s..
.d ......
Descendo Media
P=18
Descendo Media P=18

Legenda

Selecione o andar desejado pressionando
“Esquerda” ou “Direita”. Pressione “Enter”
para chamada de cabine; “Sobe” para
chamada de pav. sobe; “Desce” para
chamada de pav. desce.

Cada símbolo representa um estado.
São eles:

Na terceira linha, há um resumo do evento
atual do carro. No canto inferior direito, o
andar em que o carro está.

Chamada no Andar

Estado do Carro

Elevador descendo

Elevador subindo

Elevador vai descer

Elevador vai subir

P

14

Elevador parqueado

c
s
d
*
.
r

Elevador descendo

Elevador subindo

Elevador vai descer

Elevador vai subir

Sem chamada

Andar restrito (configurável)

Programador D&T – Supervisão – 14 Chamadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 - Velocidade do elevador. (N - Nivelamento / I - Inspeção / M - Média / A - Alta).
9 - Sentido de movimento (D = desce / S = sobe).
8 - Inversor de frequência (Drive) comandando o motor.
7 - Sinal de mover enviado pelo quadro de comando para o inversor de frequência (Drive).
6 - Contato de trinco CT fechado.
5 - Contato da porta de cabine PC fechado.
4 - Segurança de porta SP1 e SP2 fechado (cortina de luz).
3 - Contato de porta de pavimentos PP fechado.
2 - Linha de segurança Passiva SG fechada (RG-LCS-LCD-LPG-PAP-BEM-GW).
1 - Inversor de frequência (Drive) está sem falha.
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Programador D&T – Supervisão – 15 Modificar/Obs

Na tela 15 Modificar/Obs é possível visualizar, alterar funções relacionadas a bloqueio de todas as chamadas de pavimento subida e descida
e cabine, além de apagar chamadas realizadas. Também é possível inibir o buzzer, bloquear operador de porta, programar os displays de
pavimento, além de verificar a comunicação entre as placas.

Bloq. Chamadas
- - - bloqueada
T.inib. =
00s
Bloq. Chamadas
C D S bloqueada
T.inib. = 2550s

Tempo de bloqueio até 2550s

Podem ser feitos 3 tipos de bloqueio C, S e D. Para ativar, utilize as
setas para cima e para baixo e configure o tempo de bloqueio desejado.

Cabine (C)

Pavimento (S)

Pavimento (D)

Pressionando a tecla C, o bloqueio
acontecerá para todas as chamadas de
cabine

Pressionando a tecla S, o bloqueio
acontecerá para todas as chamadas de
pavimento sobe

Pressionando a tecla D, o bloqueio
acontecerá para todas as chamadas de
pavimento desce

ApagarChamadas?
p...............
.........
.....c.*.s.c.s..
.d ......
ApagarChamadas?
p...............
.........
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Linha do bloqueio C, S, D

Apagar Chamadas
Nesta tela, é possível ver as chamadas onde estão ocorrendo e apagálas pressionando enter.

Bloquear Operador
Nesta tela, é possível bloquear o operador de porta por um período
de tempo até 2550s. Pressionando a tecla da “Direita”, é possível
aumentar o tempo de bloqueio. Pressionando “Esquerda”, o tempo é
zerado.

Programador D&T – Supervisão – 15 Modificar/Obs

Bloq. Operador
Oper. liberado
T.inib. =
00s
Inibir buzina
Buzina liberada
T.inib. = 00:00H
Inf. nos leds
Movimento e Oper
..|....||.|....A
...............

Bloquear operador
Nesta tela é possível liberar ou bloquear o operador durante um certo
tempo, (0 a 2550s).

Inibir Buzina
Nesta tela é possível bloquear a buzina de confirmação do comando
em um período de tempo de até 2550s. Pressionando a tecla “Direita”,
é possível inibir o buzzer em intervalos de 2 horas, máximo 8 horas.
Pressionando “Esquerda”, o tempo é zerado.

Informação nos LEDs
Para facilitar a instalação, é possível configurar de duas formas os LEDs
da CPU. Pressionando “Esquerda” ou “Direita”, alternamos entre “Pulsos
IN e IV” e “Movimento e Oper”. A seguir, é mostrada a função de cada
LED.

LED

PULSOS IN E IV

Movimento e Oper.

1

Indica que vai parar no próximo IN

Comando inicializando

2

Indica que vai trocar de velocidade no próximo IV

Carro parado com porta aberta

3

Encontrou INS

Carro parado em manual

4

Encontrou primeiro pulso de IVS

Carro movendo em manual

5

Encontrou segundo pulso de IVS

Carro parado em automático com porta fechada

6

Encontrou IND

Carro movendo em automático

7

Encontrou primeiro pulso de IVD

Comando para impedir que a porta feche

8

Encontrou segundo pulso de IVS

Comando para abrir porta

9

Parada imediata (ao nivelar)

Comando para fechar porta

10

Troca de velocidade (ao encontrar IV)

Porta está aberta

11

Parar no próximo andar

Porta está fechando

12

Encontrou andar X (andar falso)

Porta está fechada

13

Próximo andar é um andar X

Porta está abrindo

14

Pulsos a ignorar ao encontrar andar X

Porta está entreaberta

15

Pulsos a ignorar ao encontrar andar X
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Programador D&T – Supervisão – 15 Modificar/Obs

Comunicacao Int.
CH=099,7 otimo
IO=099,6 otimo
Versao IO 2.00

Supervisão das Placas Internas
Nesta tela, conseguimos ver a taxa de comunicação das placas:
Chamada e I/O. Entre 90% e 100%, a taxa de comunicação é
considerada ideal.

Programar Display

Prog. ID Display
Prog.Lib. 07:22s

Após feita a programação e a indicação da função de cada botão,
é necessário liberar a programação de pavimento para incluir a
identificação da correlação de cada andar.
Pressionando enter, aparecerá a mensagem “ID nos displays”.
Desta forma, cada display mostrará o seu ID. Se nenhum ID estiver
programado, ele aparecerá NA. Pressionando para a direita, ficará
liberada a programação dos andares por 30 min. Pressionando para
a esquerda, o tempo é bloqueado. Obs.: o comando não atende a
chamadas de pavimento quando a programação está liberada.

M= 0p E= 0p
I
0 I
0
Automat.Automat.
---------------modo TS deslig.
Cond. para ligar
C - t.s. --Num.ch.cab =
Programador D&T – Supervisão – 16 Botões Press.

1 Supervisao
16 Botoes Press.
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Botões Pressionados
Esta tela indica qual botão está acionado para facilidade de visualização
das botoeiras.

Programador D&T – 2 – Salvar/Ignorar

- Schmersal 2 Salvar/Ignorar

Aqui teremos acesso rápido aos principais parâmetros do controlador,
assim como fácil acesso para: salvar parâmetros; abandonar
parâmetros alterados; voltar à configuração de fábrica.

Depois que as alterações foram feitas, é preciso confirmar estas mudanças antes do comando ser desligado. Note que se for desligado, os
parâmetros que foram alterados voltam no valor que estavam.

Escolher Funcao
Memorizar.Prg?
2.1

Memorizar.Prg?
Favor confirmar
2.1

Memorizar.Prg?
ComandoExecutado

Está certo disso?
Ao entrar no menu, o D&T irá pedir para confirmar a operação. Aperte 5 vezes o botão “Enter” para confirmar. A mensagem
“ComandoExecutado” aparecerá.
Se, por algum motivo, o operador quiser desfazer as alterações não salvas, poderá desligar o comando ou fazer isto através do menu 2.2.

Abandonar.Prg?
Favor confirmar
2.2

Escolher Funcao
Abandonar.Prg?
2.2

Memorizar.Prg?
ComandoExecutado

Também existe a opção de voltar aos parâmetros de fábrica no menu 2.3. Esse padrão de fábrica pode ser redefinido pelo operador. Por exemplo,
se o elevador estiver parametrizado e funcionando, pode-se salvar esse estado como novo padrão de fábrica.

Escolher Funcao
Ret.Prg.Fabric?
2.3

Ret.Prg.Fabric?
Favor confirmar
2.3

Memorizar.Prg?
ComandoExecutado
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Escolher Funcao
Ler/Alt. rapida
2.4

Os principais parâmetros do controlador estão neste menu, indicado para
usuários que possuem pouca experiência com este comando e para uma
programação superficial e rápida. Nesta programação, estão presentes os
principais parâmetros, como por exemplo: número de andares; andar de
acesso; estacionamento automático, entre outros.

Alteração apenas com senha
Todas as telas que envolvem programação precisam estar com a senha habilitada para serem alteradas.
A seguir, são mostrados todos os parâmetros relacionados à programação rápida:
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Num. de Andares
25
Menu Pavimentos
2.4
3.1.01

Quantidade total de andares do elevador.

2– 48

Andar de Acesso
Oper. desativada
Menu Pavimentos
2.4
3.1.02

Seleciona em qual andar o elevador irá efetuar o estacionamento preferencial. O
estacionamento é feito se o elevador ficar sem chamadas por um período igual ao
ajustado em "Espera parquear". (Geralmente o andar térreo do prédio).

Oper.
0 – 47
desativada,

Andar Bombeiro
1
Menu Pavimentos
2.4
3.1.03

Seleciona em qual andar o elevador irá efetuar o estacionamento emergencial de
incêndio. O estacionamento é feito quando a entrada B1 é ativada.

Oper.
0 – 47
desativada,

Coletivo 0 a :5
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.04

Cada "." ou "|" representa um andar de 0 a 15. "|" significa que o andar é coletivo e
"." significa que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido, sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se estava subindo
ou descendo.

"|" ou "."

Coletivo 1S a 31
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.05

Cada "." ou "|" representa um andar de 16 a 31. "|" significa que o andar é coletivo e
"." singnifica que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido, sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se o carro estava
subindo ou descendo.

"|" ou "."

Coletivo 32 a 47
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.06

Cada "." ou "|" representa um andar de 32 a 47. "|" significa que o andar é coletivo e
"." significa que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido. Sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se estava subindo
ou descendo.

"|" ou "."

Programador D&T – 2 – Salvar/Ignorar – 2.4 – Ler/Alt. Rápida

Parâmetro

Descrição

Ajuste

OP1 pav. 0 a 15
||||||||||||....
Menu Pavimentos
2.4
3.1.07

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 0 a 15. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados ("|").

"|" ou "."

OP1 pav. 16 a 31
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.08

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 16 a 31. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP1 pav. 32 a 47
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.09

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 32 a 47. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP2 pav. 0 a 15
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.10

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 0 a 15. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP2 pav. 16 a 31
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.11

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 16 a 31. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP2 pav. 32 a 47
................
Menu Pavimentos
2.4
3.1.12

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 32 a 47. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

Espere parquear
Oper. desativada
Menu Movimento
2.4
3.2.01

Se o comando não registrar chamada alguma no período parametrizado, o carro irá
parquear no andar de acesso.

Oper.
desativada,
10 a 2540 s.

Tempo esgotado
10 segundos
Menu Movimento
2.4
3.2.03

Tempo máximo entre sinais de posicionamento do carro antes de acusar falha
de pulsos.

0 a 25,5 s

Atraso lig.start
0.1 segundos
Menu Movimento
2.4
3.2.04

Atraso para enviar sinal de Start ao Driver.

0 a 6,35 s

Atraso Lig.AV/CV
0.1 segundos
Menu Movimento
2.4
3.2.05

Atraso para desligar sinal de Start enviado ao Driver.

0 a 6,35 s
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Espera cham.cab.
3,0 segundos
Menu Chamadas
2.4
3.3.01

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída
de passageiros para chamadas de cabine.

1,0 a 25,5 s

Espera cham.cab.
3,0 segundos
Menu Chamadas
2.4
3.3.02

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída
de passageiros para chamadas de pavimento.

1,0 a 25,5 s

Espera no acesso
3,0 segundos
Menu Chamadas
2.4
3.3.03

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída
de passageiros no andar de acesso.

1,0 a 25,5 s

Carro mestre
Ligado
Menu Chamadas
2.4
3.3.16

Definir o carro mestre do duplex gerenciando o despacho de chamada.

Ligado ou
Desligado

Zoneamento c.cab
Desligado
Menu Chamadas
2.4
3.3.17

Habilita zoneamento de cabine.

Ligado ou
Desligado

Isolado do Grupo
Desligado
Menu Chamadas
2.4
3.3.18

Isola quadro do grupo de elevadores.

Ligado ou
Desligado

Defina o idioma
Ler/alterar
2.4
3.6.16

Definir o tipo de idioma (inglês, português, espanhol e alemão).

Definir o
idioma

Tempo OP Fechar
5,0 segundos
Menu Operador
2.4
3.5.01

Ajusta o tempo total em que a porta leva para fechar. Obs.: caso o tempo esteja
curto, o comando irá acusar falha de fechamento de porta.

1,0 a 25,5 s

Tempo OP Abrir
5,0 segundos
Menu Operador
2.4
3.5.02

Ajusta o tempo total em que a porta leva para abrir. Obs.: caso o tempo esteja curto,
o comando irá acusar falha de fechamento de porta.

1,0 a 25,5 s

Programador D&T - 2 - Salvar/Ignorar - 2.5 Prg. Displays?

Escolher Funcao
Prg. Displays?
2.5
22

Envia a programação para os displays.

Programador D&T – 3 – Ler/Alterar P.

Todos os parâmetros do comando estão no menu 3, divididos em submenus para facilitar
a parametrização. Os parâmetros podem ser: específicos por andar; função habilitada ou
desabilitada; tempo em segundos ou minutos; valor decimal. A seguir são mostrados os
submenus e suas parametrizações.

3 Ler/Alterar P.
31 Pavimentos
3 Ler/Alterar P.
32 Movimento
3 Ler/Alterar P.
33 Chamadas
- Schmersal 3 Ler/Alterar P.
3 Ler/Alterar P.
34 Duplex
3 Ler/Alterar P.
35 Operador
3 Ler/Alterar P.
36 Sinalizacao
3 Ler/Alterar P.
37 Display V/Pr
3 Ler/Alterar P.
38 Func. Resgate
Todas as informações referentes a pavimento devem ser programadas no submenu 31
Pavimentos. Obs.: sem a senha, não é possível alterar nenhum parâmetro. Mais informações
no menu “7 Prog. Extras”. A seguir são mostrados todos os parâmetros e suas funções.
A tela 3.8 só aparece se a função estiver ativa no software.
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24

Parâmetro

Descrição

Ajuste

Num. de Andares
25
3.1.01

Quantidade total de andares do elevador.

2 – 47

Andar de Acesso
Oper. desativada
3.1.02

Seleciona em qual andar o elevador irá efetuar o estacionamento preferencial. O
estacionamento é feito se o elevador ficar sem chamadas por um período igual ao
ajustado em "Espera parquear".

Oper.
desativada,
0 – 47

Andar Bombeiro
1
3.1.03

Seleciona em qual andar o elevador irá efetuar o estacionamento emergencial de
incêndio. O estacionamento é feito quando a entrada B1 é ativada.

Oper.
desativada,
0 – 47

Coletivo 0 a 15
................
3.1.04

Cada "." ou "|" representa um andar de 0 a 15. "|" significa que o andar é coletivo e
"." significa que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido. Sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se estava subindo
ou descendo.

"|" ou "."

Coletivo 16 a 31
................
3.1.05

Cada "." ou "|" representa um andar de 16 a 31. "|" significa que o andar é coletivo e
"." singnifica que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido. Sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se o carro estava
subindo ou descendo.

"|" ou "."

Coletivo 32 a 47
................
3.1.06

Cada "." ou "|" representa um andar de 32 a 47. "|" significa que o andar é coletivo e
"." significa que o andar não é coletivo. Nos andares programados como coletivos,
as chamadas de pavimento não respeitam o sentido. Sendo assim, se tiver uma
chamada em um andar coletivo, o carro irá parar, não importando se estava subindo
ou descendo.

"|" ou "."

OP1 pav. 0 a 15
||||||||||||....
3.1.07

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 0 a 15. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP1 pav. 16 a 31
................
3.1.08

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 16 a 31. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP1 pav. 32 a 47
................
3.1.09

Seleciona em quais andares o operador 1 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 32 a 47. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

OP2 pav. 0 a 15
................
3.1.10

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 0 a 15. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

Programador D & T – 3 – Ler/Alterar P. – 3.1 Pavimentos

Parâmetro

OP2 pav. 16 a 31
................
3.1.11
OP2 pav. 32 a 47
................
3.1.12
Restrito 0 a 15
................
3.1.13
Restrito 16 a 31
................
3.1.14
Restrito 32 a 47
................
3.1.15
A.Longos 0 a 15
................
3.1.16
A.Longos 16 a 31
................
3.1.17
A.Longos 32 a 47
................
3.1.18
A.Faltando 0-15
................
3.1.19
A.Faltando 16-31
................
3.1.20
A.Faltando 32-47
................
3.1.21

Descrição

Ajuste

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 16 a 31. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

Seleciona em quais andares o operador 2 vai atuar. Cada "." ou "|" representa um
andar de 32 a 47. O operador 1 irá atuar nos andares que estiverem habilitados (“|”).

"|" ou "."

Define os andares restritos. Cada "." ou "|" representa um andar de 0 a 15.
Os andares que estiverem com "|" não vão aceitar chamadas de nenhum tipo.

"|" ou "."

Define os andares restritos. Cada "." ou "|" representa um andar de 16 a 31.
Os andares que estiverem com "|" não vão aceitar chamadas de nenhum tipo.

"|" ou "."

Define os andares restritos. Cada "." ou "|" representa um andar de 32 a 47.
Os andares que estiverem com "|" não vão aceitar chamadas de nenhum tipo.

"|" ou "."

Define quais andares são longos. Cada "." ou "|" representa um andar de 0 a 15.
Os andares que estiverem com "|" são longos.

"|" ou "."

Define quais andares são longos. Cada "." ou "|" representa um andar de 16 a 31.
Os andares que estiverem com "|" são longos.

"|" ou "."

Define quais andares são longos. Cada "." ou "|" representa um andar de 32 a 47.
Os andares que estiverem com "|" são longos.

"|" ou "."

Parâmetro utilizado quando nem todos os carros do grupo possuem o mesmo
número de andares. Ajuste do andar 0 até o andar 15. Os andares que estiverem
com "|" não existem.

"|" ou "."

Parâmetro utilizado quando nem todos os carros do grupo possuem o mesmo
número de andares. Ajuste do andar 16 até o andar 31. Os andares que estiverem
com "|" não existem.

"|" ou "."

Parâmetro utilizado quando nem todos os carros do grupo possuem o mesmo
número de andares. Ajuste do andar 32 até o andar 47. Os andares que estiverem
com "|" não existem.

"|" ou "."
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Todos os parâmetros relacionados ao movimento estão inseridos neste menu. Obs.: sem a senha não é possível alterar nenhum parâmetro. Mais
informações no menu “7 Prog. Extras”.

Parâmetro

26

Descrição

Ajuste

Espera parquear
Oper. desativada
3.2.01

Se o comando não registrar chamada alguma no período programado, o carro irá
parquear no andar de acesso.

Estilo Movimento
Comando tipo B
3.2.02

Define como o carro irá se comportar nas viagens. As políticas vão mudar de acordo
com o tipo e a velocidade do elevador. As políticas estão especificadas abaixo. Obs.:
no caso de existirem andares longos, consultar “Manual Andares Longos”.
A --> Não implementado
B --> Para elevadores até 70 mpm. Nesta política será utilizado apenas um pulso de
IVS ou IVD por andar. Outras características são:
- Carro sempre anda em alta.
- Troca de velocidade de alta para nivelamento.
- Troca de velocidade sempre no andar onde vai parar.
C --> Para elevadores até 90 mpm. Nesta política serão utilizados dois pulsos de IVS
ou IVD por andar. Outras características são:
- Carro parte em média para atender a chamadas distantes de 1 andar.
- Carro parte em alta para atender a chamadas distantes de 2 ou mais andares.
- Troca de velocidade de alta para média ao encontrar o primeiro pulso de IV no andar
onde parar.
- Troca de velocidade de média para nivelamento ao encontrar o segundo pulso no
andar onde parar.
- Troca de velocidade sempre no andar onde vai parar.
D --> Similar à política C, também para elevadores até 90 mpm, dois pulsos de IVS ou
IVD por andar. Diferença:
- Troca de velocidade de alta para nivelamento ao encontrar o primeiro pulso de IV no
andar onde parar.
E--> Para elevadores até 120 mpm, dois pulsos de IVS ou IVD por andar. As
características são:
- Carro parte em média para atender a chamadas distantes de 1 a 2 andares.
- Carro parte em alta para atender a chamadas distantes de 3 ou mais andares.
- Troca de velocidade de alta para média ao encontrar o segundo pulso de IV no andar
anterior onde parar.
- Troca de velocidade de média para nivelamento ao encontrar o primeiro pulso de IV
no andar onde parar.

A, B, C, D
E e F.

Estilo Movimento
Comando tipo B
3.2.02

F --> Para elevadores até 120 mpm, dois pulsos de IVS ou IVD por andar. As
características são:
- Carro parte em média para atender a chamadas distantes de 1 a 2 andares.
- Carro parte em alta para atender a chamadas distantes de 3 ou mais andares.
- Troca de velocidade de alta para média ao encontrar o primeiro pulso de IV no andar
anterior onde parar.
- Troca de velocidade de média para nivelamento ao encontrar o segundo pulso de IV
no andar onde parar.

A, B, C, D
E e F.

Oper.
desativada,
10 a 2540 s.

Programador D&T – 3 – Ler/Alterar P. – 3.1 Pavimentos

Parâmetro

Descrição

Ajuste

Tempo esgotado
10 segundos
3.2.03

Se o comando não receber nenhum sinal de posicionamento (IVS, INS, IVD e
IND) após o tempo ajustado, a CPU acusará falha de motor preso. Obs.: a CPU,
quando está andando em velocidade reduzida, conta o tempo lentamente, visando
compensar o tempo maior que o carro levará para atingir um dos sinais
de posicionamento.

Oper.
desativada,
5 a 200 s.

Atraso lig.start
0,1 segundos
3.2.04

Atraso ao operar a saída start (st) da placa. Obs.: esta saída é ativada assim que o
carro vai partir e é desativada assim que o carro encontra o INS/IND do andar alvo,
sendo geralmente usada no controle de conversores estáticos.
Obs.: Valor padrão 0 seg.

0 a 6,35 s

Atraso des.start
0,1 segundos
3.2.06

Atraso ao desoperar a saída start (st) da placa. Obs.: esta saída é ativada assim que
o carro vai partir e é desativada assim que o carro encontra o INS/IND do andar alvo,
sendo geralmente usada no controle de conversores estáticos.

0 a 6,35 s

Atraso lig.freio
0,1 segundos
3.2.07

Atraso ao operar a saída do freio (FR) da placa. Obs.: esta saída é ativada assim que
o carro vai partir e é desativada assim que o carro encontra o INS/IND do
andar alvo.

0 a 6,35 s

Atraso des.freio
1,0 segundos
3.2.08

Atraso ao desoperar a saída do freio (FR) da placa. Obs.: esta saída é ativada assim
que o carro vai partir e é desativada assim que o carro encontra o INS/IND do
andar alvo.

0 a 6,35 s

Tempo queda RE
0,1 segundos
3.2.09

Ajusta o tempo em que o resistor de economia de freio (RE) demora para ser
desacionado.

0 a 6,35 s

Tempo queda V.Cb
10 segundos
3.2.10

Ajusta o tempo em que o ventilador de cabine ficará ligado após a parada do carro.

0 a 127 s

Tempo queda V.Mt
10 segundos
3.2.11

Ajusta o tempo em que o ventilador de motor ficará ligado após a parada do carro.

0 a 1270 s

Atraso lig.AV/CV
1,0 segundos
3.2.05

Atraso ao acionar as saídas de velocidade que vão para o inversor (av e bv). Sendo
assim, a CPU, ao iniciar o movimento do carro, manda o sinal de velocidade (ds
ou sb) e espera o tempo programado para enviar os sinais de velocidade. Obs.:
esta saída é ativada assim que o carro vai partir e é desativada assim que o carro
encontra o INS/IND do andar alvo.

0 a 6,35 s

Atraso Mov. Insp
2,0 segundos
3.2.12

Atraso para o comando começar a mover em velocidade de inspeção. Até o fim do
tempo programado, o carro irá se mover em velocidade de nivelamento.

0 a 6,35 s
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Contato de Freio
Desligado
3.2.13

Habilita ou desabilita a entrada FR que corresponde à confirmação de que o freio do
motor de tração realmente abriu por completo.

Ligado ou
Desligado

Cont.Freio NF
Desligado
3.2.14

Inverte a lógica do contato de freio para NF.

Ligado ou
Desligado

FIF impede mov.
Ligado
3.2.15

Impede o movimento do carro enquanto o sinal de FIF (falta ou inversão de fases)
estiver ativo.

Ligado ou
Desligado

Movendo ig. FIF
Desligado
3.2.16

Ignora o sinal de FIF (falta ou inversão de fases) enquanto o carro estiver em
movimento.

Ligado ou
Desligado

Atraso IN sobe
0,00 segundos
3.2.17

Atraso na leitura do sinal de nivelamento na subida. Utilizado para fazer o carro
arrastar-se um pouco ao atingir INS.

0 a 2,55 s

Atraso IN desce
0,00 segundos
3.2.18

Atraso na leitura do sinal de nivelamento na descida. Utilizado para fazer o carro
arrastar-se um pouco ao atingir IND.

0 a 2,55 s

Parada SuaveInsp
Ligado
3.2.19

Parâmetro para parar em inspeção pelo inversor e não pelo freio.

Ligado ou
Desligado

Func. Terremoto
Ligado
3.2.20

Ativa a função terremoto.

Ligado ou
Desligado

Inib Deslig. FUR
Ligado
3.2.21

Não para o carro em caso de falha urgente.

Ligado ou
Desligado
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Todos os parâmetros relacionados ao movimento estão inseridos neste menu. Obs.: sem a senha não é possível alterar nenhum parâmetro. Mais
informações no menu “7 Prog. Extras” .
Parâmetro

Descrição

Ajuste

Espera cham.cab,
3,0 segundos
3.3.01

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída de
passageiros para chamadas de cabine.

1,0 a 25,5 s

Espera cham.pav,
3,0 segundos
3.3.02

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída de
passageiros para chamadas de cabine.

1,0 a 25,5 s

Espera no acesso
3,0 segundos
3.3.03

Ajusta o tempo em que o carro ficará de porta aberta esperando a entrada e saída de
passageiros no andar de acesso.

1,0 a 25,5 s

Esp. Cadeirante
Desligado
3.3.04

Tempo de espera para chamada de cadeirante.

Desativado de
30 a 60 s

Apagar pav.S e D
Desligado
3.3.05

Se habilitado, desmarca as duas chamadas (subida e descida) do andar em que
parou, independentemente do sentido em que estava antes de parar.

Ligado ou
Desligado

SI unica chamada
Desligado
3.3.06

Se habilitado, só aceita uma chamada de cada vez quando em serviço independente
(Entrada Si programada no totem).

Ligado ou
Desligado

Bip carro no pav
Desligado
3.3.07

Habilita sinal de Bip ao passar pelo nivelamento de cada andar.

Ligado ou
Desligado

Carro Especial
Desligado
3.3.08

Define se o carro irá ser o carro especial. Obs.: Para explicações sobre a função,
conferir o parâmetro “Chamada Especial”.

Ligado ou
Desligado

pavS/D pisca Cab
Desligado
3.3.09

Quando em cabineiro, as chamadas de pavimento irão piscar na botoeira de cabine.
Obs.: só irão piscar as chamadas no sentido do carro (exemplo: carro subindo –
apenas chamadas de pav. sobe irá piscar na botoeira de cabine).

Ligado ou
Desligado

Pav. do bloqueio
Oper. desativada
3.3.10

Define em qual andar o elevador vai se mover ao ser acionada a entrada "BQ". O
comando quando bloqueado não atende a chamadas de nenhuma espécie.

Oper.
desativada,
0 a 47
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Bloqueio fechado
Desligado
3.3.11

Define se o elevador irá ficar de porta aberta ou fechada. Obs.: Se um botão de chamada
de cabine ou do pavimento em que o carro se encontra, ou botão abre porta, for apertado,
a porta será reaberta.

Ligado ou
Desligado

Bloq. imediato
Desligado
3.3.12

Ao ser bloqueado, define se o carro irá atender às chamadas de cabine antes de se dirigir
para o andar de bloqueio. Obs.: se ligado, o caro irá parar assim que possível, abrir porta e
se dirigir para o andar de bloqueio.

Ligado ou
Desligado

Numero Ch.Falsas
3
3.3.13

O comando irá definir, com chamada de cabine falsa, se existir um número maior ou igual
ao definido nesse parâmetro.

3 a 47

Espera zerar Ch.
2 minutos
3.3.14

Após o tempo programado sem poder se mover por algum motivo, o carro vai apagar todas
as chamadas de pavimento e de cabine. Obs.: esta função fica inativa com o carro em
serviço independente.

1 a 30min

Comando grupado
Ligado
3.3.15

Se ligado, o carro será reconhecido dentro do grupo. Caso esteja desligado, mesmo se a
comunicação estiver OK, o carro não recebe chamadas do grupo.

Ligado ou
Desligado

Carro mestre
Ligado
3.3.16

Define se o carro poderá ou não ser o mestre do grupo. Obs.1: apenas um dos carros
do duplex poderá estar com este parâmetro ligado. Obs.2: este parâmetro só é utilizado
quando o grupo for duplex. Quando existirem 3 ou mais carros no grupo, uma unidade
dedicada para o despacho será o mestre, portanto, este parâmetro deverá estar desligado
no caso de mais de 2 carros em grupo.

Ligado ou
Desligado

Zoneamento c.cab
Desligado
3.3.17

Habilita zoneamento de cabine.

Ligado ou
Desligado

Isolado do Grupo
Desligado
3.3.18

Isola quadro do grupo de elevadores.

Ligado ou
Desligado

M.apagar chamada
Comando tipo D
3.3.19

Define em qual momento o comando vai desmarcar a chamada atendida. Abaixo a
descrição dos quatro tipos possíveis:
A --> Desmarca a chamada assim que o carro entra em velocidade de nivelamento. Se
programado assim, o parâmetro “Piscar ao parar” perde sua função.
B --> Desmarca a chamada quando o carro encontra o sinal de IND/INS do andar alvo.
C --> Desmarca a chamada quando o carro termina de abrir a porta.
D --> Desmarca a chamada apenas quando o tempo de porta se esgota.

A, B, C e D
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Piscar ao parar
Desligado
3.3.20

Se habilitado, o LED do botão do andar alvo vai começar a piscar quando o carro estiver
em velocidade de nivelamento. Obs.: Alerta ao usuário que o carro está próximo de chegar
ao destino. Note que se o parâmetro "M. apagar chamada" estiver programado em "A",
este parâmetro perde sua função.

Ligado ou
Desligado

Controle acesso
Desligado
3.3.21

Ativa o controle de acesso por senha.
Só aparece se a função estiver ativa no software.

Ligado ou
Desligado

Acess.Livre 0-15
................
3.3.22

Liberação de acesso dos andares 0 a 15.

Ligado ou
Desligado

Acess.Livre16-31
................
3.3.23

Liberação de acesso dos andares 16 a 31.

3 a 47

Acess.Livre32-47
.I..............
3.3.24

Liberação de acesso dos andares 32 a 47.

1 a 30min
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Todos os parâmetros relacionados ao comando em duplex estão inseridos neste menu. Obs.: sem a senha, não é possível alterar nenhum
parâmetro. Mais informações no menu “7 Prog. Extras”.
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

Total de Andares
25
3.4.01

Quantidade total de andares do elevador.

2 – 47

Tempo cr. Acesso
Oper. desativada
3.4.02

Após o tempo programado e sem nenhum carro no andar de acesso (programado
em “Pav. do Acesso”), vai ser feita uma chamada de pavimento neste andar, de modo
a manter um carro no andar de acesso sempre que possível. Note que esta função
difere da função “Espera parquear”, que faz uma chamada de cabine. Obs.: só têm
efeito no carro mestre.

Ligado ou
Desligado

Chamada Especial
Desligado
3.4.03

Quando habilitado, é possível fazer uma chamada pressionando o botão do
pavimento por 5 segundos. Após este tempo, o botão irá piscar indicando que
reconheceu como uma chamada especial. Feito isso, apenas o carro especial
(programado no parâmetro “Carro Especial”) irá atender a esta chamada. É utilizada
quando existe um grupo de elevadores no qual um elevador difere do outro de
alguma forma (um elevador social e outro de serviço, por exemplo), com a função de
escolher o carro que o usuário quer chamar.

Ligado ou
Desligado

Chamada E. dupla
Desligado
3.4.04

Funciona em conjunto com o parâmetro “Chamada Especial”. Em um grupo de dois
ou mais elevadores com linha de botoeiras individuais, pressione o botão do elevador
por 5 segundos. Desta forma, o botão começará a piscar indicando que a chamada
especial/especial dupla foi aceita. O elevador correspondente ao botão que foi
pressionado irá atender a esta chamada, independente da lógica do
sistema grupado.

Ligado ou
Desligado

Grude no Acesso
0
3.4.05

Determina a relutância de um carro no andar de acesso atender a uma chamada
de cabina, deixando a chamada para os carros fora do andar de acesso. A partir
do valor programado, este peso é aumentado automaticamente quanto menor for a
quantidade de carros no acesso (comparado com o número de carros programados
para ficarem no acesso).

Ligado ou
Desligado

Tempo Ligar TS
Oper. desativada
3.4.06

Ao sair do andar de acesso, se ocorrer uma chamada de pavimento neste andar,
antes de esgotar este tempo, entrar no modo TS. Programar 0 vai desativar a função.

Ligado ou
Desligado

N.Cham Ligar TS
Oper. desativada
3.4.07

Se o carro sair do andar de acesso com tantas ou mais chamadas que o programado
neste parâmetro, entrar no modo TS. Programar 0 vai desativar a função.

Ligado ou
Desligado

Tempo Deslig. TS
Oper. desativada
3.4.08

Se o carro ficar parado no andar de acesso sem chamadas de cabina
por um tempo igual ou maior que o programado, sair do modo TS.
Programar 0 vai desativar a função.

Ligado ou
Desligado
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

N.Cham Deslig.TS
Oper. desativada
3.4.09

Se ocorrem muitas chamadas de pavimento no sentido de descida quanto o
programado sair do modo TS. Programar 0 vai desativar a função.

Ligado ou
Desligado

Tempo Ligar TD
Oper. desativada
3.4.10

Em cada minuto, o tempo que cada chamada de pavimento fica ligada é
contabilizado. O tempo total é calculado levando-se em conta a soma do valor
de todos os andares, o número de chamadas registradas e o total de andares do
prédio. Se ultrapassar o valor programado aqui, entrar no modo TD. Programar 0 vai
desativar a função.

Ligado ou
Desligado

Tempo Deslig. TD
Oper. desativada
3.4.11

Se o tempo total for menor que este valor, sair do modo TD. Programar 0 vai
desativar a função.

Ligado ou
Desligado

Peso no Repouso
0
3.4.12

Ele faz com que o despacho evite de enviar chamadas de pavimento para o carro
que não tenha nenhuma chamada para atender. Com zero, o despacho vai distribuir
a chamada para os carros conforme a proximidade e as chamadas que já estão
atribuídas aos mesmos. Quanto maior o peso, menor será a possibilidade do
carro parado receber uma chamada de pavimento. Esta função tem como objetivo
impedir que os dois carros se desloquem simultaneamente (atendendo a chamadas
alternadas). O valor ideal para cada caso deve ser conseguido experimentalmente.

0-10

Custo da viagem
1
3.4.13

Valor para o sistema grupado calcular o despacho de chamadas.

0-10

Custo da parada
3
3.4.14

Valor para o sistema grupado calcular o despacho de chamadas.

0-10

Colet.D. 0 a 15
||||||||||||||||
3.4.15

Define a função de que o andar deve ser coletivo do 0 ao 15.

“|” ou “.”

Colet.D. 16 a 31
................
3.4.16

Define a função de que o andar deve ser coletivo do16 ao 31.

“|” ou “.”

Colet.D. 32 a 47
................
3.4.17

Define a função de que o andar deve ser coletivo do 32 ao 47.

“|” ou “.”
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Parâmetro

Zoneamento ativo
Desligado
3.4.18
Carro M na zona1
Desligado
3.4.19
Carro M na zona2
Desligado
3.4.20
Carro E na zona1
Ligado
3.4.21
Carro E na zona2
Ligado
3.4.22
A.Zona 1 0 a 15
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.23
A.Zona 1 16 a 31
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.24
A.Zona 1 32 a 47
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.25
A.Zona 2 0 a 15
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.26
A.Zona 2 16 a 31
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.27
A.Zona 2 32 a 47
|.|.|.|.|.|.|.|.
3.4.28
34

Descrição

Ajuste

Ativa a função para zoneamento do elevador.

Ligado ou
Desligado

Tipo do carro M dentro da zona 1.

Ligado ou
Desligado

Tipo do carro M dentro da zona 1.

Ligado ou
Desligado

Tipo do carro E dentro da zona 1.

Ligado ou
Desligado

Tipo do carro E dentro da zona 2.

Ligado ou
Desligado

Define quais andares a zona 1 irá atender do pavimento 0 a 15.

“|” ou “.”

Define quais andares a zona 1 irá atender do pavimento 16 a 31.

“|” ou “.”

Define quais andares a zona 1 irá atender do pavimento 32 a 47.

“|” ou “.”

Define quais andares a zona 2 irá atender do pavimento 0 a 15.

“|” ou “.”

Define quais andares a zona 2 irá atender do pavimento 16 a 31.

“|” ou “.”

Define quais andares a zona 2 irá atender do pavimento 32 a 47.

“|” ou “.”
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As configurações do operador de porta é encontrado no menu 3 Ler/Alterar Parâmetros, no submenu 5 Operador. Para ter acesso a este menu,
é necessário estar com o acesso liberado no menu 7.1. A senha de fábrica é “00000”. A seguir, são mostrados todos os parâmetros relacionados
ao operador de porta, sua função e configurações:

Parâmetro

Tempo OP fechar
5,0 segundos
3.5.01
Tempo OP Abrir
5,0 segundos
3.5.02
Espera p. SP/bAP
2,0 segundos
3.5.03
Atraso ligar PA
0,1 segundos
3.5.04
Atraso Queda PA
0,5 segundos
3.5.05
Atraso Queda PF
0,5 segundos
3.5.06
Atraso queda RN
0,2 segundos
3.5.07
T.Max PF/RM Oper
10 segundos
3.5.08
PF em Viagem
Desligado
3.5.09
Segundo operador
Desligado
3.5.10

Descrição

Ajuste

Ajusta o tempo total em que a porta leva para fechar. Obs.: caso o tempo esteja
curto, o comando irá acusar falha de fechamento de porta.

0 – 25,5s

Ajusta o tempo total em que a porta leva para abrir. Obs.: caso o tempo esteja curto,
o comando irá acusar falha de abertura de porta.

0 – 25,5s

Quando a barreira de luz é interrompida ou o botão abre porta é pressionado,
o comando reabre a porta, esperando o tempo setado aqui para voltar
a fechar novamente.

0 a 2,75 s

Atraso ao operar a saída PA (abre porta). Obs.: esta saída é ativada assim que o
carro encontra o pulso de INS/IND do andar alvo e é desativada assim que a porta
abre por completo. É um parâmetro que ajuda no conforto, pois quando a porta abre,
a contatora FR cai, interrompendo a rampa gerada pelo drive.

0 a 6,35 s

Atraso ao desoperar a saída PA. Obs.: este tempo começa a contar assim que a
porta atingir o limite de porta aberta.

0 a 2,75 s

Atraso ao desoperar a saída PF. Obs.: este tempo vai começar a contar assim
que o contato PC chegar.

0 a 2,75 s

Atraso ao desoperar a saída RM. Obs.: este tempo vai começar a contar assim que a
porta atingir o sinal de nivelamento (INS ou IND).

0 a 6,3 s

Tempo máximo que a saída PF/RM vai ficar atuada após o fechamento de porta.
Obs.: só funciona se o parâmetro "PF em Viagem" estiver ligado. Este tempo começa
a contar quando o carro está parado de porta fechada.

0 a 255 s

Se habilitado, a saída PF permanecerá atuada enquanto o carro estiver em
movimento.

Ligado ou
Desligado

Deve ser ligado quando o elevador tem duas portas de cabine.

Ligado ou
Desligado
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Parâmetro

Descrição

Ajuste

INS ou IND = ZP
Desligado
3.5.11
PA com ins + ind
Desligado
3.5.12
Operador sem LPA
Desligado
3.5.13
Operador Manual
Ligado
3.5.14
Inverter LPA
Desligado
3.5.15
Tempo alarme P.A
10 segundos
3.5.16
T.desop. PF Kone
2 segundos
3.5.17
Espera P.Fechada
7 segundos
3.5.18
P. Fechada 0-15
||||||||||||||||
3.5.19
P. Fechada 16-31
||||||||||||||||
3.5.20
P. Fechada 32-47
||||||||||||||||
3.5.21

Se habilitado, o comando deixa de utilizar a entrada "ZP" e passa a usar o sinal de
"INS" ou "IND" como zona de porta. Obs.: usado em casos onde a instalação do
sensor de zona de porta não é possível.

Ligado ou
Desligado

O comando PA (porta abrir) só funciona quando o carro estiver posicionado nos
ímãs INS e IND.

Ligado ou
Desligado

Se habilitado, o comando deixa de utilizar a entrada “LPA” e passa a acionar o
comando PA (porta abrir), utilizando somente o tempo definido na tela “Tempo
OP Abrir”.

Ligado ou
Desligado

Deve ser ligado quando o elevador tem porta Manual. Se ligado, desativa as saídas
de PA/PA2 e PF/PF2.

Ligado ou
Desligado

Se ligado, inverte o sinal de LPA, ou seja, se a entrada não estiver ativada, o
comando entende que está. Se estiver ativada, o comando entende que não está.
Usado para poder utilizar contato NA ou NF.

Ligado ou
Desligado

Tempo de espera para a atuação da saída "APA" (Alarme de porta aberta). A
contagem deste tempo começa a contar assim que as entradas SP/SP2/PP são
interrompidas. Se, após o tempo programado, estas entradas não estiverem
ativadas, a saída "APA" irá operar e desoperar periodicamente.

0 a 240 s

Tempo para desativar operador de portas Kone.

0 a 2s

Após este tempo sem nenhuma chamada, o comando mantém a porta fechada.

0 a 240 s

Define a função de manter a porta fechada 0 ao 15.

“|” ou “.”

Define a função de manter a porta fechada 16 ao 31.

“|” ou “.”

Define a função de que o andar deve ser coletivo do 32 ao 47.

“|” ou “.”
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Todos os parâmetros relacionados ao comando em sinalização estão inseridos neste menu. Obs.: sem a senha, não é possível alterar nenhum
parâmetro. Mais informações no menu “7 Prog. Extras”.

Parâmetro

Descrição

Ajuste

Buzz ao ligar
Desligado
3.6.01

Habilita ou desabilita o buzzer quando a placa é iniciada.

Ligado ou
Desligado

Buzz na falha
Desligado
3.6.02

Habilita ou desabilita o buzzer quando houver falha. Ao deixar essa função
desativada, todos os outros buzzer são desabilitados.

Ligado ou
Desligado

Buzz troca pav.
Desligado
3.6.03

Habilita ou desabilita o buzzer quando o carro troca de pavimento, ou seja, quando
os sensores passam pelos ímãs de IVS/IVD.

Ligado ou
Desligado

Buzz troca vel.
Ligado
3.6.04

Habilita ou desabilita o buzzer quando o comando entra em velocidade de
nivelamento antes de parar no andar.

Ligado ou
Desligado

Buzz aceita com.
Desligado
3.6.05

Habilita ou desabilita o buzzer quando a placa aceita algum comando vindo do D&T.

Ligado ou
Desligado

Buzz recusa com.
Desligado
3.6.06

Habilita ou desabilita o buzzer quando a placa recusa algum comando vindo do D&T.

Ligado ou
Desligado

Buzz envio dados
Desligado
3.6.07

Habilita ou desabilita o buzzer quando o D&T está transferindo alguma tabela para a
CPU ou o inverso.

Ligado ou
Desligado

37

Programador D&T – 3 – Ler/Alterar P. – 3.6 Sinalização

38

Parâmetro

Descrição

Ajuste

Sigla no display
Desligado
3.6.08

Habilita ou desabilita as siglas que aparecem nos displays de cabine e pavimento.
(IN; PA; SI e etc.)

Ligado ou
Desligado

Delay para Vox
Desligado
3.6.09

Tempo para mandar o vox para porta abrindo e porta fechando.

0a4s

Vox msg. Sentido
Desligado
3.6.10

Habilita ou desabilita o vox a disparar a mensagem de sentido antes de se mover
(elevador subindo; elevador descendo).

Ligado ou
Desligado

Vox msg. Abrindo
Ligado
3.6.11

Habilita ou desabilita o vox a disparar a mensagem de Porta Abrindo

Ligado ou
Desligado

Vox msg.Fechando
Desligado
3.6.12

Habilita ou desabilita o vox a disparar a mensagem de Porta Fechando.

Ligado ou
Desligado

Vox msg. P.presa
Desligado
3.6.13

Habilita ou desabilita o vox a disparar a mensagem de porta obstruída
(favor liberar a porta).

Ligado ou
Desligado

Vox msg. Ex.Peso
Desligado
3.6.14

Habilita ou desabilita o vox a disparar a mensagem de excesso de peso na cabine.

Ligado ou
Desligado

Beep alarme PA
Desligado
3.6.15

Indicação de som ao parar de porta aberta.

Ligado ou
Desligado
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Parâmetro

Descrição

Defina o idioma
Idioma Portugues
3.6.16

Definição para o idioma português.

Defina o idioma
Idioma Espanhol
3.6.16

Definição para o idioma espanhol.

Defina o idioma
Idioma Ingles
3.6.16

Definição para o idioma inglês.

Defina o idioma
Idioma Alemao
3.6.16

Definição para o idioma alemão.

Ajuste

Lib.Apagar Disp.
Desligado
3.6.17

O procedimento de acesso à função apagar display é feito pelo Menu 3.6.17 –
Liberar Apagar Display.

Lib.Apagar Disp.
Ligado
3.6.17

Função ativada.

Monitorar SG/FR
Desligado
3.6.18

Supervisão das contatoras freio FR2 e segurança SG.

Ligado ou
Desligado

N.Viagens Jingle
12
3.6.19

Define o número de viagens necessárias para o ANDAR DE ACESSO
para tocar o jingle.

0 a 255s

Duração Jingle
10 segundos
3.6.20

É o tempo que o jingle vai ser tocado ao chegar a determinado número de viagens
ao andar de acesso.

0 a 255s
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No submenu 37 é feita a configuração das marcações dos displays. A tabela de displays já vem programada de acordo
com o especificador. A primeira linha representa a marcação dos andares, a segunda representa a ordem dos pavimentos.

-2 -1 0 1 2
0 1 2 3 4
Prg. dado andar

Linha em ordem crescente dos pavimentos.
Linha com a marcação de cada andar.

-3 -2 -1 T ME
0 1 2 3 4
Trocar de andar
Escolher Funcao
Complentar Seq?
Funcoes de prog.
Escolher Funcao
Abandonar.Prg?
Funcoes de prog.
Escolher Funcao
Memorizar.Prg?
Funcoes de prog.
40

Alterando a tabela
Navegue utilizando-se dos botões (“Esquerda” e “Direita”) para
selecionar o pavimento. Para alterar a marcação, pressione para
“sobe” ou “desce”. Para alterar a dezena, pressione “direita” ou
“esquerda”.

Completar a sequência
Quando chegar na marcação de pavimento que apresente uma
sequência. Pressione a tecla “Alt” e depois “Enter”. Se a primeira
opção é “Completar Seq?”, aperte “Enter” 5 vezes para confirmar a
escolha.

Abandonando a sequência
Pressione a tecla “Alt” e depois “Enter”, navegue utilizando “Sobe” ou
“Desce” até chegar em “Abandonar.Prg?”, aperte “Enter” 5 vezes para
confirmar a escolha.

Salvando a sequência
Pressione a tecla “Alt” e depois “Enter”, navegue utilizando “Sobe” ou
“Desce” até chegar em “Memorizar.Prg?”, aperte “Enter” 5 vezes para
confirmar a escolha.

Programador D&T – 3 – Ler/Alterar P. – 3.7 Display V/Pr

A seguir são mostrados outros parâmetros relacionados ao display.
Parâmetro

Descrição

O Pcoes
DisPlay
Gon g o no beeP 1
Escolher o P coes

Habilita o gongo no display (feito pelo mesmo beep do botão). Padrão: 0.

O Pcoes DisPlay
Seta de aprox. S
Escolher o P coes

Habilita a seta de aproximação no display de pavimento (quando o carro reduz a
velocidade, o display do andar alvo começa a mostrar somente a seta ao invés
de alternar entre a seta e o andar). Obs.: tem função apenas no display matriz de
pontos. Padrão: S

O Pcoes
DisPlay
Gon g o no beeP 1
Escolher o P coes

Na troca do andar, mostra uma seta na transição. Obs: tem função apenas no display
matriz de pontos. Padrão: S

O Pcoes DisPlay
Seta de aprox. S
Escolher o P coes

Quando o carro está parado, mostra somente a seta de direção no display da cabine.
Obs.: tem função apenas no display matriz de pontos. Padrão: S

O Pcoes DisPlay
Seta na troca S
Escolher o P coes

Quando o carro está parado, mostra somente a seta de direção no display de
pavimento em que o carro está. Obs: tem função apenas no display matriz de pontos.
Padrão: S

O Pcoes DisPlay
Seta C. Parado S
Escolher o P coes

Altera o formato da seta. Obs.: tem função apenas no display matriz de pontos.
Padrão: 1

O Pcoes DisPlay
0
Ti Po Seta
Escolher o P coes

Habilita o efeito cortina nos displays. Obs.: tem função apenas no display matriz de
pontos. Padrão: 1

O Pcoes DisPlay
0
Ti Po Seta
Escolher o P coes

Define a velocidade do efeito cortina se habilitado. Obs.: tem função apenas no
display matriz de pontos. A letra “F” é a máxima velocidade, o número “0” é mais
lento. Padrão: F

O Pcoes DisPlay
Com scroll
S
Escolher o P coes

Tempo para apagar ou reduzir a intensidade luminosa dos displays. Este tempo
começa a contar se o carro está sem chamadas.
Padrão: Sempre Aceso

O Pcoes DisPlay
Vel.Scroll
0
Escolher o P coes

Intensidade luminosa mínima do display. Os displays adotam esta intensidade se o
tempo setado em “Sempre aceso” se esgotar. Se estiver “Sempre aceso”, o display
não reduz a sua luminosidade. A letra “F” é a máxima intensidade, o número “0” é a
luminosidade mais fraca. Padrão: F

Ajuste
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Parâmetro

Descrição

3 Ler/Alterar P.
38 Func.Resgate

O procedimento de acesso a função Resgate é feito pelo Menu 3.8 – Função
Resgate. O acesso a essa função só se encontra disponível no software com a
opção resgate, não estando disponível na configuração padrão.

Resgate Pulsado
Desligado
3.8.01

Resgate Pulsado inibido. O programador só terá acesso da janela 3.8.01 à 3.8.08.

Resgate Pulsado
Ligado
3.8.01

Resgate Pulsado ativo. O programador só terá acesso nas janelas 3.8.01 e 3.8.09.

Resgate Pulsado
Ligado
Favir confirmar0
3.8.01

Para seleção entre Resgate Pulsado e Resgate Normal é necessário confirmar a
alteração pressionando 5 vezes a tecla Enter.

T. Inic. Resgate
0 segundos
3.8.02

O tempo inicial do resgate pode ser programado de 3 a 10 segundos.

T. Max p.Resgate
0 minutos
3.8.03

O tempo máximo do resgate pode ser programado de 2 a 32 minutos.

Ajuste

Programador D&T – 3 – Ler/Alterar P. – 3.8 Função Resgate

Parâmetro

Descrição

T. Fim Resgate
0 segundos
3.8.04

O tempo de fim do resgate pode ser programado de 5 a 16 segundos.

Resgate Autonomo
Desligado
3.8.05

Seleção do tipo do Resgate Autônomo ou Controlado.

Parar Segundo IN
Desligado
3.8.06

Define parada na zona de porta ao encontrar o primeiro ou
segundo pulso de nivelamento (IN).

Sempre Descendo
Desligado
3.8.07

Definição do resgate para o sentido de menor esforço ou sempre descendo.

PF ao desligar
Desligado
3.8.08

Mantém porta aberta ou fechada ao finalizar o resgate.

Duracao do pulso
0,0 segundos
3.8.09

Definição da duração do pulso para o Resgate Pulsado.
Programado de 0,2 a 6 segundos.

Ajuste
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Programador D&T – 5 – Falhas Eventos – 5.1 Eventos

- Schmersal 5 Falhas Eventos

No menu 5 podemos visualizar as falhas e os eventos que
já aconteceram, assim como o status das outras placas
do rack.

O comando pode armazenar até 64 eventos. Quando a tabela é completada, os eventos mais antigos são descartados. O evento de maior número
é o mais recente. Navegue pelos eventos memorizados com “Sobe” ou “Desce”. É possível zerar os eventos pressionando “Enter” 5 vezes.

5 Falhas Eventos
51 Ver Eventos

Ver Eventos
Total eventos 7

Evento numero 2
Inicializando
n= 2 pos= 0 m=P
D=30/07 10:00:43

Número do evento.
Descrição do evento.

Data e hora em que o evento ocorreu.

n= 2
m=P
p os= 0
44

Número do evento.

Estado do carro (P=parado; S=subindo; D=descendo).

Pavimento em que o carro estava.

Programador D&T – 5 – Falhas Eventos – 5.2 Ver Falhas

O comando pode armazenar até 128 falhas. Quando a tabela é completada, as falhas mais antigas são descartadas. A falha de maior número é
a mais recente. Navegue pelas falhas memorizadas com “Sobe” ou “Desce”. Só é possível zerar as falhas em outro menu.

5 Falhas Eventos
52 Ver Falhas

Total de falhas
15

38:13 idF= 15
LAD adiantado
n=15 pos= 1 m=D
D=30/07 09:38:13

mm:ss e id da falha.
Descrição da falha.

Data e hora em que a falha ocorreu.

n=15
m=P
p os= 1

Número da falha.

Estado do carro (P=parado; S=subindo; D=descendo).

Pavimento em que o carro estava.
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Programador D&T – 5 – Falhas Eventos – 5.3 Sup. interna

Pressionando enter na falha escolhida, podemos ver os 7 últimos eventos antes da falha e um após.

Informações do evento

Histórico da falha

33:56 nEv=
1
Tempo P.Aberta
n= 1 pos= 4 m=P
D=30/07 19:33:34
33:56 nEv=
2
C. em automatico
n= 1 pos= 4 m=P
D=30/07 19:33:34

33:56 nEv=
3
Esp.porta abrir
n= 1 pos= 4 m=P
D=30/07 19:33:36
Data e hora em que a falha ocorreu.
Nº da falha, posição do carro e estado do carro.

mm/ss e nº do evento.

Evento

Descrição do evento.

No submenu Supervisão interna conseguimos ver a taxa de
comunicação das placas: Chamada e I/O. A taxa de comunicação
deve estar entre 90% e 100%. Nesta tela também são mostradas
as falhas urgentes. Ao ocorrer estas falhas, o comando irá se
autorreiniciar. Se ocorrer mais de 4 falhas, o comando irá bloquear,
necessitando que um técnico se dirija ao local. O contador de
falhas Urgentes irá decrementar uma falha a cada 10 horas em
que não ocorrer uma falha urgente.

5 Falhas Eventos
53 Sup. Interna
CH=000,0 ruim
IO=000,0 ruim
0 cont. FalhasUR
81
0
46

Falha

Evento após

33:56 nEv=
3
Esp.porta abrir
n= 1 pos= 4 m=P
D=30/07 19:33:36
33:56 nEv=
7
Carro Movendo
n= 1 pos= 4 m=S
D=30/07 19:33:51
33:56 nEv=
8
Contato PC abriu
n= 1 pos= 4 m=S
D=30/07 19:33:56
33:56 nEv=
9
Porta nao abre
n= 1 pos= 4 m=S
D=30/07 19:34:01

Programador D&T – 5 – Falhas Eventos – 5.4 Taxas de Transm

O comando pode armazenar até 128 falhas. Quando a tabela é completada, as falhas mais antigas são descartadas. A falha de maior número é
a mais recente. Navegue pelas falhas memorizadas com “Sobe” ou “Desce” . Só é possível zerar as falhas em outro menu.

Versao CH 1.02
Versao IO 1.02
CH compativel 1
IO compativel 1

Tx e Rx com PC
numTx = 554
rxOK =
0
rxNOK =
1

Na tela 54 Taxas de transmissão, é possível verificar várias informações sobre os displays como é mostrado abaixo:

5 Falhas Eventos
54 Taxas transm
00?+?+
12....
24....
36....

....
....
....
....

....
....
....
....

Estado dos displays
Nesta tela, é possível verificar o estado do display. Seguem os
significados dos displays:
“ . ” – Sem comunicação
“ + “ – Comunicação OK
“ ? “ – Display com sinalização duplicada

Pressionando
“sobe”

00
04
08
12

-

76
o
o
o

99
o
o
o

71
o
o
o

99
o
o
o

Taxa de comunicação display
Nesta tela, é possível verificar a taxa de comunicação do
comando com os displays. Na primeira tela são mostrados os
12 primeiros displays. Ao pressionar “sobe” serão mostrados
os próximos 12 pavimentos e assim por diante até os 48.
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Pressionando
“sobe”

222<<Cab. 99 -99
Totem 1/2 99 o
Totem 3/4 o o
Cabina << 222-99

Taxa de Comunicação Cabine
Nesta tela é possível verificar a taxa de comunicação do
comando com a caixa de passagem, lembrando que o ideal
é que a taxa de comunicação fique acima de 90. Segue o
significado de cada linha:
1º - Comando -> Caixa de Passagem
2º - Caixa de Passagem -> Placas totem 1 e 2
3º - Caixa de Passagem -> Placas totem 3 e 4
4º - Caixa de Passagem -> Comando

Programador D&T – 5 – Falhas Eventos – 5.5 versão placas

Pressionando
“sobe”

SIMULADCab 1.04
Tiv 2mA T2v--mT3v--m- T4v--m3TxRx v 1
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Versão de Software
Nesta tela é possível verificar a versão de software das placas.
Segue o significado de cada linha:
1º - Placa de cabina (Caixa de Passagem)
2º - Placas totem 1 e 2
3º - Placas totem 3 e 4
4º - Placa de comunicação TXRX

Programador D&T – 6 – Operar Tabelas

Todos os parâmetros relacionados à tabela de dados estão inseridos no menu 6. Neste menu, podemos apagar falhas e manipular as tabelas de
parâmetros de algumas formas.

Parâmetro

Descrição

6 Operar Tabelas
61 Apagar Falhas

Entrando nesta tela conseguimos apagar toda a lista de falhas. Pressione 5 vezes
o botão “Enter” para confirmar a operação. Ao confirmar o comando, irá abrir uma
contagem, indicando que todas as falhas estão sendo apagadas. No final, uma
mensagem “Comando Executado” aparecerá.

6 Operar Tabelas
62 CPU para D&T

Nesta tela podemos transferir a tabela atual de parâmetros para uma das 8 tabelas
disponíveis dentro do D&T. Na parte de baixo é mostrada a quantidade de andares
da tabela para ter uma ideia da mesma. As tabelas marcadas como inválidas estão
assim por estarem vazias.

6 Operar Tabelas
63 D&T para CPU

Aqui podemos transferir uma das 8 tabelas disponíveis dentro do D&T para a CPU.
Na parte de baixo é mostrada a quantidade de andares da tabela para ter uma ideia
da mesma.

6 Operar Tabelas
64 Tab. Fabrica

Define a tabela atual como sendo o padrão de fábrica. Ao confirmar o comando, a
tabela que vem de fábrica será apagada. Temos que nos certificar de que a tabela
atual esteja em perfeito funcionamento.

Ajuste

49

Programador D&T – 7 – Prog. Extras

Todos os parâmetros relacionados à tabela de dados estão inseridos no menu 6. Neste menu, podemos apagar falhas e manipular as tabelas de
parâmetros de algumas formas.

- Schmersal 7 Prog. Extras
Todos os parâmetros relacionados à tabela de dados estão inseridos no menu 6. Neste menu, podemos apagar falhas e manipular as tabelas de
parâmetros de algumas formas.

Parâmetro

7 Prog. Extras
71 Lib. Acesso

7 Prog. Extras
72 Bloq. Acesso
7 Prog. Extras
73 Alter. Senhas
7 Prog. Extras
74 Ch. Aleatoria
7 Prog. Extras
75 Teste Torre
7 Prog. Extras
76 Ajust.Relogio
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Descrição
Ao entrar em “Lib. Acesso”, uma sequência de 5 números aparecerá na esquerda.
Entre com a senha correta e some 40 min. de acesso. A senha de fábrica é “00000”.
O tempo máximo que se acumula é de 8 horas e 30 minutos. Se, por algum motivo,
você não souber a senha, pressione “Direita” enquanto a CPU estiver emitindo um
sinal sonoro. Um número aparecerá na última linha. Informe a sequência para a
Schmersal que informaremos qual é a senha.
Ao bloquear o acesso, o tempo que estava disponível para a alteração de parâmetros
vai a zero. Basta pressionar uma vez a tecla “Enter” para zerar o tempo.

Para alterar a senha é preciso entrar com a senha atual. Estando correta a senha, o
controlador irá pedir para entrar com a nova senha e depois confirmar a nova senha.
Nesta tela podemos definir o tipo de chamada que será aleatória e o intervalo entre
elas. As opções para os tipos são: chamada de cabine; chamada de pavimento;
chamada de cabine e pavimento. O intervalo entre as chamadas inicia em 5
segundos e pode ir até 255 segundos. Se o comando for desligado ou colocado em
inspeção, as chamadas aleatórias são desabilitadas.
Esta função confere se os ímãs e limites estão posicionados corretamente no poço.
Primeiro, o comando irá pedir para o operador colocar o carro em manual. A partir
daí, é só seguir as instruções que a CPU irá passar.

Selecione a data e a hora desejada pelos botões: “Direita” e “Esquerda” para
selecionar qual mudar, “Sobe” e “Desce” para aumentar ou diminuir o número
desejado. Pressione 5 vezes “Enter” para confirmar a alteração.

Ajuste

Programador D&T – Alternar Janela

Pressionando a tecla “Alt” junto com a tela voltar, algumas opções irão aparecer. A CPU pode trabalhar com duas janelas (A e B). Você pode, por
exemplo, alterar um parâmetro enquanto visualiza o tráfego do prédio.

Janela A
Janela B
Jan.A+B,
Jan.A+B,

cheia
cheia
A ativa
B ativa

. .....*..*...c.
.c.......
Espera cham.pav.
5,0 segundos

Programador D&T – 8 – Atualizar SW
Parâmetro

Schmersal ACE
8 Atualizar SW

Descrição

Ajuste

O menu Atualizar SW é utilizado para atualizar o software do Confiance 222S via
USB. Essa função só está disponível para os D&T que possuam entrada USB.
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Programador D&T – Caixa de Passagem

O cabo que liga o D&T também pode ser ligado diretamente na caixa de passagem para facilitar as programações de
botões de cabine.

Menus
1 Leituras de Cabina
2 Leituras de Totem
3 Teste Botões
4 Programações Cabina
5 Operar Tabelas
6 Programações Extras

Schmersal Local
1 LeiturasCabina

52

No menu 1 Leituras de Cabina,
podemos ver tudo o que está
acontecendo com o comando em
tempo real relacionado à Cabina.

Programador D&T – Cabine – 1 – Leituras Cabina

Na tela 1.1 é possível saber o estado dos sinais que se encontram na cabina. A tabela abaixo mostra os sinais que podem ser monitorados
pelo D&T.

1 LeiturasCabina
11 Entradas Teto

PA

INS

INSP

SEG/PP

PF

Porta abre

Ímã de
nivelamento sobe

Inspeção

Sinal segurança
cunha

Porta fecha

IVS

SOBE

PC

LPA

IND

Ímã troca de
velocidade sobe

Inspeção sobe

Porta de cabine

Limite de porta
aberta

Ímã de
nivelamento
desce

LAS

LAD

DESCE

CT

SP

Limite de alta vel. Limite de alta vel.
Inspeção desce Contato de trinco
subida
descida
IVD

LAS2

LAD2

LPS

Segurança de
porta (barreira
de luz)
LPD

Ímã troca de Limite de alta vel. Limite de alta vel. Limite de parada Limite de parada
velocidade desce
subida
descida
subida
descida

Na tela 1.2 é mostrado o estado das entradas da botoeira de cabine (totem):

1 LeiturasCabina
12 EntradasTotem

SI

BA

BF

Pavimentos

CB

Serviço
independente

Porta abre

Porta fecha

Acionando os
botões aparece
o andar

Cabineiro
(ascensorista)

BL

B1

B2

CS

CD

Cabineiro sobe

Cabineiro desce

Bloqueio

Bombeiro fase 1 Bombeiro fase 2

DI

RE

Cabineiro direto

Cabineiro
reversão
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1 LeiturasCabina
13 Taxas Comunic
Taxas de Comunicação
Nesta tela, é possível verificar a taxa de comunicação da caixa de passagem com os
totens e com o comando.

Taxa
Taxa
T1
0

com
com
T2
0

222= 0
Totem
T3 T4
0 0

1 LeiturasCabina
14 Versao Totem
Leituras de Cabina

T1
T2
T3
T4

V.
V.
V.
V.

-----

mod.
mod.
mod.
mod.

-

Nesta tela, é possível verificar a taxa de comunicação da caixa de passagem com os
e com o comando.

1 LeiturasCabina
15 Superv.Acesso

Supervisão de Acesso

A00 10s XX XX XX
ssssCsssssssssss
ssssssssssssssss
ssssss

A primeira linha mostra a sequência de botões pressionados e o tempo restante para
entrada da senha.
Nas linhas restantes é exibido o status de cada andar, sendo:
s - Andares com senha ativa;
C - Andares liberados pelo comando;
P - Andares liberados pelo pavimento.
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O Submenu 1.5 – Superv. Acesso é utilizado para a supervisão do acesso.

Programador D&T – Cabine – 2 – Leitura Totem

No menu 2 é possível configurar os botões do totem. No menu 2.1 é possível definir quais são os botões que quando forem acionados emitirão
um beep. No menu 2.2 definimos quais botões serão iluminados quando acionados. No menu 2.3, visualizamos quais botões estão pressionados.

2 Leituras Totem 2 Leituras Totem
21 Botoes c.Beep 22 Botoes Ilumin

||||||||||||||||
................
................
................

Representação
A função pode ser alternada entre ligada e desligada por pavimento, onde
cada “|” ou “.” representa um andar e cada linha representa uma placa totem.

|
2 Leituras Totem
24 Funcao Botoes

eee0cccccccccccc
cccccccccccccccc
cccccccccccccccc
ccc-------------

2 Leituras Totem
23 Botoes Press.

Função ligada

Função desligada

No menu 2.4, é possível verificar as funções que estão atribuídas a cada
botão do totem.

Representação
Cada botão pode ser identificado de acordo com sua função.

e

Botão especial
Ex. (abre porta)

0

Pavimento 0

c

Botão de
Chamada comum
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Programador D&T – Cabine – 3 – Teste Botões

No menu 3 é possível testar os botões do totem e a iluminação dos LEDs.

Schmersal Local
3 Teste Botoes

3 Teste Botoes
31 Piscar Botao

Taxas de Comunicação
Nesta tela, acionar a iluminação dos botões individualmente para
testá-lo. Ao trocar o “ponto” por “|”, o botão começará a piscar.

|

Botão Piscando

Botão sem Piscar

................
................
................
................
3 Teste Botoes
32 Id.Botao Pres

Identificação dos Botões
Nesta tela, podemos testar o acionamento dos botões. Ao acionar um
botão, o display irá informar o botão acionado. Está função é útil para
verificar eventuais botões presos.

Totem - Botao -
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Programador D&T – Cabine – 4 – Prog. Botões

No menu 4 podemos definir as programações dos botões da cabine atribuindo as funções a cada um.

Schmersal Local
4 Prog. Cabina
4 Prog. Cabina
41 Program.Comum

Podemos visualizar
■ Botões Totem 3
■ Programação comum.
■ Botões Totem 1

■ Botões Totem 4

■ Botões Totem 2

■ Abandonar programação

■ Memorizar programação

No menu 4.1 é possível fazer programações comuns a todos os botões.

Parâmetro

Descrição

Ajuste

Num. de Andares
10
4.1.01

Define o número de andares.

2 – 48

Botao Esquerdo
Desligado
4.1.02

Define a ativação do Botão esquerdo. Quando ligado, espelha os BTs dos totens.
Exemplo: BT1 vira BT2, BT3 vira BT4 e assim por diante.

Ligado ou
Desligado

Beep Imediato
Desligado
4.1.03

Define se o beep do botão irá tocar imediatamente após o botão ser pressionado.

Ligado ou
Desligado

Tempo para senha
10 segundos
4.1.04

O Submenu 4.1.04 mostra o tempo definido, podendo variar de 2 a 20 segundos.
Este é o tempo que o usuário possui para pressionar as 4 teclas da senha. Se o
tempo esgotar, o usuário deve inserir a senha novamente.

Som indic. senha
Ligado
4.1.05

O Submenu 4.1.05 é utilizado para a ativação ou desativação do alerta sonoro de
senha correta ou incorreta.
Caso Ligado, ao digitar uma senha correta, o Totem emite um som constante e
incorreta um som alternado.

Apaga Tot. Senha
Desligado
4.1.06

Este menu é utilizado para definir se os andares com chamada registrada ficarão
acesos ou apagados durante a entrada da senha no totem.
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Programador D&T – Cabine – 4 – Prog. Botões

Nas telas 4.2 a 4.5, pode-se programar os endereçamentos dos botões de cabine (acessando: totem 1, totem 2, totem 3 e totem 4). Cada totem
é referente a 16 entradas de cada placa serial de cabine. A seguir é mostrada a tela de parametrização dos botões.

4 Program.Cabina
42 BotoesTotem 1

Programação dos botões do Totem 1.

4 Program.Cabina
43 BotoesTotem 2

Programação dos botões do Totem 2.

4 Program.Cabina
44 BotoesTotem 3
4 Program.Cabina
45 BotoesTotem 4

Programação dos botões do Totem 3.

Programação dos botões do Totem 4.

As telas abaixo mostram as funções disponíveis para os botões do totem.

Funcao Botao 1
2 Abre Porta
4.2.3.01
Ilum. Botao
..||||||||||||||
4.2.01
Beep Botao
||||||||||||||||
4.2.02
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Nesta tela é possível programar cada
botão disponível no Totem (1 a 16)
para até 4 totens presentes.

Essa tela configura a iluminação
dos botões do Totem, onde . é sem
iluminação e | com iluminação.

Essa tela configura o beep dos
botões do Totem, onde . é sem beep
e | com beep.
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A tabela abaixo mostra as funções especiais que podem ser atribuídas aos botões do totem.

Funções dos botões

Funções dos botões

0

Primeiro Andar

10

Cabineiro Reversão

1

Fecha Porta

11

Bombeiro Fase 1

2

Abre Porta

12

Bombeiro Fase 2

3

Bloqueio

13

Zona Cod 1

4

Serviço Independente

14

Zona Cod 2

5

Vg. Reservado

15

Zona Cod 3

6

Cabineiro

16

Tráfego de Subida

7

Cabineiro Sobe

17

Tráfego de Descida

8

Cabineiro Desce

18

Sem Função

9

Cabineiro Direto
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Parâmetro

Descrição

4 Program.Cabina
46 Senhas Acesso

O Menu 4.6 - Senhas Acesso é utilizado para programação
das senhas de cada andar. Possui dois Submenus:
• 4.6.1 - Prog. Via Totem, Item 5;
• 4.6.2 – Prog. Via D&T, Item 9.

Acesso Bloqueado
Comando recusado
46 Senhas Acesso
461 Prg.viaTotem
Digite o andar
Axx xx xx xx
A00 > 01 02 03
4 Prog. Botoes
47 MemorizarPrg?
4 Prog. Botoes
48 AbandonarPrg?
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As funções do Menu 4.6 só podem ser acessadas com a senha de liberação dos
parâmetros ativada, pelo Menu 6.1 - Lib. Acesso.
Caso não esteja ativada, a mensagem da Figura é exibida.

O Submenu 4.6.1 – Prog. Via Totem é utilizado para o Cadastro de Senhas
por meio da utilização dos botões do Totem.

A janela de programação de senhas via Totem é mostrada ao lado.

Toda modificação feita nos botões deve ser salva por este menu.

A programação atual pode ser abandonada através desta tela.

Ajuste
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Schmersal Local
5 Operar Tabelas

No menu 5, podemos manipular as tabelas de
parâmetros de algumas formas.

5 Operar Tabelas
51 CPU para D&T
Transferência de Tabela CPU->D&T

Escolher Tabela
CPU -> tab 1 D&T
D&T nao responde

Na tela 5.1 podemos transferir a tabela atual
de parâmetros do comando para uma das 8
tabelas disponíveis dentro do D&T.

5 Operar Tabelas
52 D&T para CPU
Transferência de Tabela D&T->CPU

Escolher Tabela
Tab 2 D&T -> MCP
Tabela Invalida
Tabela Inválida
Tabelas inválidas são tabelas que estão vazias, ou
seja, não foram gravadas ainda.

Transferindo a Tabela
Após escolhida a tabela, pressione 5 vezes o
“Enter“ para confirmar a sua escolha.

Na tela 5.2 podemos transferir uma das 8
tabelas parâmetros do D&T para o comando.

Escolher Tabela
CPU -> tab 4 D&T
Tabela Invalida
Transferir Tab.?
ComandoExecutado
CPU -> tab 4 D&T
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Schmersal Local
6 Prog. Extras

No menu 6, podemos alterar a senha; liberar e bloquear o
acesso aos parâmetros avançados; configurar as funções
do voicer da cabine (vox)

Ao entrar em “Lib. Acesso”, uma sequência de 5 números aparecerá na esquerda. Entre com a senha correta e some 40
min. de acesso. A senha de fábrica é “00000”. O tempo máximo que se acumula é de 8 horas e 30 minutos.

Entrar com senha
00000 00h40min

6 Prog. Extras
61 Lib. Acesso

Tempo disponível com senha liberada
Senha de 5 dígitos

Entrar com senha
0000 00h00min
Comando recusado
2371304532

Se por algum motivo você não souber a senha, pressione
“Direita” enquanto a CPU estiver emitindo um sinal sonoro.
Um número aparecerá na última linha. Informe a sequência
para a Schmersal que informaremos qual é a senha.

Ao bloquear o acesso, o tempo que estava disponível para alteração de parâmetros vai a zero. Basta pressionar uma
vez a tecla “Enter” para zerar o tempo.

6 Progm. Extras
62 Bloc. Acesso
Bloquear acesso?
02h40min
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Bloquear acesso?
00h00min
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6 Prog. Extras
63 Alter. Senha

No menu 6.3 podemos alterar a senha. Para conseguir alterar a senha, é preciso entrar com a
senha atual. Se a senha estiver correta, o controlador irá pedir para entrar com a nova senha e
depois confirmar a nova senha. Seguindo estes passos, a senha será alterada.

Entrar com senha
00000

Entra nova senha
00000

Confirmar senha
00000

Entra nova senha
ComandoExecutado

Na tela 6.4 podemos definir o volume do vox, volume da música de fundo e o volume das
mensagens especiais. Depois de selecionado o volume, pressionar o “enter” uma vez e o vox
irá disparar a mensagem selecionada. Após selecionar o volume, pressionar e segurar o “enter”
até aparecer a mensagem “comando executado”.

Botões

6 Prog. Extras
64 Comando Vox
Volume Vox
7
Volume Fundo 3
Mensagem n. 0
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O grupo Schmersal
Há décadas, o Grupo Schmersal desenvolve e fabrica produtos para melhorar a segurança
no trabalho. Foi fundado em 1945 e é representado por sete fábricas em três continentes,
com empresas e parceiros de vendas próprios em mais de 60 países. Além disso, o Grupo
Schmersal é um dos líderes do mercado internacional e de competência na exigente área de
segurança de máquinas. Por meio de várias linhas de produtos, cerca de 2.000 funcionários
da empresa desenvolvem e criam soluções completas para a segurança de pessoas e
máquinas.
Entre os clientes do Grupo Schmersal estão nomes mundiais nas áreas de engenharia
mecânica, fábricas e usuários de máquinas. Eles recorrem ao abrangente know-how
da empresa para integrar tecnologia de segurança nos processos de produção em
conformidade com as normas. A Schmersal também tem experiência específica em áreas de
aplicação que exigem alta qualidade e características especiais de sistemas de comutação
de segurança. São áreas como produção de alimentos, indústria de embalagens, construção
de ferramentas para máquinas, engenharia de elevadores, indústria pesada e indústria
automotiva, entre outras.
No contexto do crescente número de normas e diretivas, a tec.nicum oferece uma
ampla variedade de serviços de segurança, como parte da divisão de serviços do Grupo
Schmersal: engenheiros de segurança funcional certificados aconselham os clientes sobre
a escolha de equipamentos de segurança adequados, avaliações de conformidade CE e
avaliação de riscos em nível mundial.

Divisões de produtos

Setores

Serviços

Competências

Comutação e monitoração de segurança
■ Chaves de segurança para monitoração de
portas
■ Equipamentos de comando com funções de
segurança
■ Equipamentos de segurança táteis
■ Equipamentos de segurança optoeletrônicos

■ Elevadores e escadas
mecânicas
■ Embalagens
■ Alimentos
■ Máquinas-ferramenta
■ Indústria pesada

■ Consultoria de aplicações
■ Avaliação de conformidade CE e NR12
■ Análise de risco conforme
a diretiva de máquinas
■ Medições de tempo
de funcionamento
remanescente
■ Cursos e treinamentos
■ Academia Schmersal

■ Segurança de máquinas
■ Automação
■ Proteção contra explosão
■ Concepção higiênica

Segurança no processamento do sinal
■ Componentes de relé de segurança
■ Controladores de segurança
■ Sistemas de barramento de segurança
Automação
■ Detecção de posição
■ Equipamentos de comando e sinalização

Os dados e especificações citados foram verificados criteriosamente.
Alterações técnicas reservadas, sujeitas a equívocos.

www.schmersal.com.br
facebook.com/SchmersalBrasil
youtube.com/SchmersalBrasil
(15) 3263-9800

