
Alarme de 
porta aberta

DICA: Além de prático e fácil de instalar, o produto é compatível com Fechaduras Elétricas, 
Fechos Elétricos, Solenóides e Fechadura Eletroímã e vários dispositivos NA/NF.

Conexão via rede 
Wi-Fi 2,4Ghz 

Capacidade RFID: 
2.000 chaves digitais

Saída Pulsante 12V e 
Contato Seco NA/NF

Tecnologia para acionar 
Comando de voz

Gerenciamento de 
cadastro de dados 

Corpo injetado em alumínio
e área frontal em acrílico, na cor preta

Peso bruto médio: 0,5 Kgs 
Para pesos pontuais, consulte-nos

• Gerenciamento individual das tags ou cartões;

• Possível renomear ou deletar cada tag ou cartão;

• Histórico  de  aberturas das tags com data e horários; 

• Após configuração, a função Bluetooth será acionada quando não houver 

conexão com a internet;

• Abertura remotamente, mesmo no 3G ou 4G pelo celular;

• Backup das configurações e tags, através do pen drive AGL (não incluso);

• Abertura ultra rápida;

• Status e notificação de porta aberta ou fechada;

• 01 saída de acionamento, para fechos e fechaduras 12V;

• Interface com detalhes luminosos e bip de confirmação de proximidade; 

• IP68 à prova d’água: Proteção contra poeira e longos períodos de 

imersão em água;

• 02 fios para ligação 12 Volts e 03 fios para ligação NA/NF/Comum;

• Dimensões: A 85,0 x C 50,0 x P 15,0mm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ca 2000 WI-FI
Abertura por
Chave Digital
125Khz

Controle via
aplicativo Wi-fi
AGL HOME

Gerenciamento
e Backup de
Dados

Tecnologia 
Dual mode
Wi-Fi e Bluetooth

CONTROLES DE ACESSO



• APLICATIVO AGL E-KEY

Download e configuração, via smartphone. Realize a abertura e envio chaves Bluetooth (cadastro e exclusão), através 

de comandos. Envie e autorize acessos para outros usuários, mesmo à distância.

• APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  Siga os passos indicados no menu e instale  quantos dispositivos desejar. 

Conecte-se à rede Wi-Fi e gerencie 100% seu controle de acesso, de onde estiver.

Modelo

Wi-Fi 2,4Ghz

Bluetooth

Gerenciamento Tag/Senha

Abertura via aplicativo 

Abertura à distância

Chaveiro 125Khz

Status porta aberta

Backup de dados

Compartilhamento

Comando de voz

Fonte 12V x 1A

CA 2000 WI-FI

N

N

App AGL HOME

N

N

N

N

Pen drive AGL*

App AGL HOME

Alexa, Siri e Google Assistant

N

CA 2000 BLUETOOTH

x

N

App E-KEY

N

x

N

x

x

App E-KEY

x

N

CA 2000

x

x

No produto

x

x

N

x

x

x

x

N

01 Controle de acesso | 01 Tag digital em plástico | 

02 Tag’s digitais mini card adesivas | 01 Chaveiro em resina | 

01 Chave digital usuário | 01 Chave digital mestra | 

01 Kit de parafusos para instalação.

*OBS. Pen drive AGL (não incluso).

ITENS INCLUSOS:

DISPONÍVEIS NOS MODELOS

CONTROLES DE ACESSO


