
Controle de Acesso CA2000
Bluetooth

Manual de instruções



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

IMPORTANTE: 
Retirar a película plástica que fica na parte frontal do produto
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 Para adicionar um novo cartão:

• 1. Passe a chave mestra uma vez pelo leitor do produto 
• 2. Passe o cartão a ser configurado no leitor do produto
• 3. Passe  novamente a chave mestra no leitor do produto  
 
Para apagar um único cartão:
• 1. Passe a chave mestra duas vezes pelo leitor do produto  
(tempo de espera de 3s) 
• 2. Passe o cartão a ser apagado pelo leitor 
• 3. Passe a chave mestra uma vez no leitor do produto· 

Para apagar todos os cartões:
• 1. Colocar a chave mestra no leitor, o leitor gerará um beep 
• 2. Deixar a chave mestra no leitor do produto até escutar o segundo beep 
• 3. Após o segundo beep contínuo, todos os cartões estarão apagados 

 

 

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 Bluetooth    Ilimitados  

O display do produto piscará na cor branca, aguardando a leitura do cartão. 
Após a identificação, o led ficará na cor verde.

IMPORTANTE:  Quando cadastrar as tags pela chave mestra, não é possível 
gerenciá-las pelo aplicativo.  



Configurando o aplicativo :

1º Passo
Baixe o aplicativo AGL E-key na Google Play ou  Apple Store



2º Passo 
Faça login no aplicativo AGLE-key, com a conta e senha que acompanha o produto.
Importante: Essa conta e senha master não podem ser perdidas. Salve os dados em
um local seguro, pois cada controle de acesso é vinculado a sua própria conta.
A senha pode ser alterada após o login.



3º Passo 
Após login no aplicativo, clique na opção controle de acesso.



4º Passo 
Clique em controle de acesso para cadastrar um nome. Logo após, deslize o dedo em 
cima do nome e número do controle de acesso da direta para esquerda para abrir o 
menu, clique em adicionar e coloque o nome de sua escolha. Como exemplo criamos o 
nome de: CASA.



5º Passo
Clique em gestão de usuário para cadastrar o administrador. Com o administrador 
cadastrado, depois será possível adicionar os usuários diretamente pela conta do 
administrador. O cadastro de usuário deve ser feito (DDD) + Número de telefone.
A senha padrão é sempre 123456, para todos os usuários cadastrados.



6º Passo 
Após feito o cadastro do administrador, clique em DETALHES DA CASA. Depois, clique
em + e selecione o nome dado ao controle de acesso.
Opção andar e quarto, basta escrever 1 e 1.



7º Passo 
Com o controle de acesso ligado na fonte de alimentação, clique em selecionar.
Em seguida, clique no nome do controle de acesso. Logo após, clique em inicializar 
controle de acesso.



8º Passo 
Feito isso os cadastros já estão completos. 



9 º Passo  adicionar  cartões
Para adicionar os cartões basta selecionar o usuário e quantidade de cartões desejada 
e passar para leitura no controle de acesso. 



10º Passo remover cartões
Para remover os cartões basta selecionar o usuário e o cartão que deseja excluir  e 
passar para leitura no controle de acesso.
Você pode excluir todos os cartões de usuários. 



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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