
Controle de Acesso CA2000

WiFi

Manual de instruções



Prático, fácil de instalar e de configurar, este é o controle de acesso CA2000 WiFi da 
AGL. Ele é compatível com fechaduras elétricas, fechos elétricos, solenóides e 
eletroímã. O produto também possui entrada para botoeira, e tem capacidade para até 
2000 cartões.

Especificações Técnicas

 
Tensão 

 

12V

 

Corrente 

 

80mA

 

Umidade

 

20% a 90%

 

Distância de leitura do cartão

 

0 a 5 cm

 

Tipo de cartão

 

125Khz

 

Temperatura

 

-20º C a 60º C

 

Capacidade
 

2000 cartões
 

Capacidade máxima da saída (contato seco) 30V/1A
 

Usuários WiFi  4000  

CA2000 
WiFi

Porteiro S100

REDE 
ELÉTRICA
110/220V

Fechadura 12V
AGL

Ligação com Porteiro S100

Fonte 12V

Botoeira NA

Sensor de porta



Ligação com Fechadura Eletroímã/Solenóide

Ligação com Fechadura

Fechadura 12V

Fonte 12V Fonte 12V

Fonte 12V Fonte 12V

Botoeira NA

Sensor de porta

Eletroimã

Botoeira NA

Sensor de porta



Pressionar o botão de reset do WiFi por 3 segundos para parear com o aplicativo.



Baixando o aplicativo
Faça o download do aplicativo AGL Home, através da App Store ou do Google Play.

O aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham 
o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

Registro, Login, e Resete de senha: 

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-se. 
 
Processo de registro de conta: 
Na página de registro de aparelho, o sistema 
automaticamente irá identificar e selecionar o seu 
país e região, processo este o qual você também 
pode realizar manualmente. Em seguida, entre 
com o seu número de telefone ou endereço de e-
mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina 
a sua senha e clique em “Feito”.

1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma 
conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de 
login: O sistema pode identificar, automaticamente, 
o seu país e região. Você também pode realizar 
este processo manualmente;
 
3.Entre com seu número de telefone ou seu 
endereço de e-mail e clique em entrar.

 

Inicialização do Sistema

AGL Home



Configurando os cartões RFID 
No aplica�vo é possível configurar até 2000 cartões RFID, com isto o controle de acesso irá abrir a botoeira ou o 
acionamento de um porteiro eletrônico. 

Cadastrando um cartão novo
No aplica�vo, pressione Gravar TAG, logo após confirme e passe o cartão a ser gravado.
Importante: O aplica�vo mostrará  a posição em que o cartão está sendo gravado.

Apagando um cartão configurado 
No aplica�vo, pressione apagar TAG, e escolha a posição do TAG a ser apagado, em seguida pressione confirma.
Importante: Se escolher a posição 0, todos os cartões serão apagados.

Obs: Quando �ver um cartão gravado no CA2000 WiFi, para fazer o reset, é preciso primeiro passar o cartão 
no leitor. 

Salvando Backup (necessário pendrive AGL vendido separadamente)
Tire a alimentação do controle de acesso, coloque o pendrive no conector, e ligue o controle de acesso, ele deve 
emi�r 4 beeps indicando que o pendrive foi reconhecido, em seguida pressione BACKUP, logo em seguida 
SALVAR, e aguarde o tempo solicitado.

Descarregando Backup (necessário pendrive AGL vendido separadamente)
Tire a alimentação do controle de acesso, coloque o pendrive no conector, e ligue o controle de acesso, ele deve 
emi�r 4 beeps indicando que o pendrive foi reconhecido, em seguida pressione BACKUP, logo em seguida 
DESCARREGAR, e aguarde o tempo solicitado.

Configurando o aplica�vo
Baixe o aplica�vo  AGL HOME na Google Play ou Apple Store  conforme figura 1, o produto deverá ser instalado 
onde há bom sinal WiFi.  (Requer rede WiFi 2,4Ghz).
Pressione o botão “Registrar” na página e siga as instruções para primeiramente criar a sua conta. Depois de ter 
uma conta, faça o login, para entrar na página de operação.  Após o cadastro na página inicial, clique no botão 
“+” conforme figura 3. Siga o próximo passo procure o ícone do produto controle de acesso CA2000 WiFi 
conforme figura 4.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4



Configurando o aplica�vo

Siga os passos indicados no aplica�vo, para configuração do produto, na rede WiFi. O CA2000 WiFi é 
compa�vel com vários assistentes de voz disponíveis, como: Alexa, Google Assistente e Siri.
O aplica�vo AGL home também envia no�ficações e avisos de porta aberta e porta fechada em tempo real  
com o CA2000 WiFi, você pode fazer automações e criar ro�nas com outros produtos da linha AGL Home.

O Aplicatvo AGL home possibilita ao usuário adicionar nomes individuais para cada tag ou cartão gravado,  o 
CA2000 WiFi possui saída para botoeira, saída para interfone e backup das configurações e tags (requer 
pendrive AGL vendido separadamente). 

Importante:
Salve os nomes e as posições no aplica�vo em um bloco de anotações, pois caso seja necessário resetar o 
produto ou alterar a rede WiFi será necessário renomear novamente os tags ou controles.



Certificado de Garantia



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG 

CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br
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