
Teclado controlo acessos KP-CA3 

       Manual de Utilizador REV3.0PT 

1 - Parâmetros técnicos：                                               
 

NO ITEM Parâmetro 

1 Tensão de Funcionamento DC 12V±10% 

2 Intensidade de Corrente < 100mA 

3 Dimensões 120mm×78mm×22mm 

4 Peso  110g 

5 Temp. Funcionamento 0℃—60℃ 

6 Humidade Relativa 20%—80% 

7 Capacidade Utilizadores 1000 utilizadores  

8 Tipos de Cartão Cartões RFID 125KHz 

9 Distância de leitura 1－5cm 

 

2 - Configurações de fábrica：                                                         

 

 

 

 

 

 

 

3 - Alertas Luminosos e Sonoros：                                          

LED de duas cores: vermelho e verde: 

Nº Estado do LED Estado do Teclado 

1 LED vermelho pisca lento (2seg. em 2seg.) Estado de Standby 

2 LED verde pisca rápido (0.5seg em 0.5seg.) 

 

A aguardar nova ordem 

3 LED vermelho pisca rápido (0.5seg em 0.5seg.) Modo Programação 

4 LED fica aceso por alguns instantes Abertura de Porta 
 

Alerta Sonoro： 

Descrição Estado 

1 bip curto Passagem Validada 

3 bips curtos Passagem Invalidada 

1 bip longo Sucesso na Programação 

 

 4 - Diagrama de Ligações：                                         
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PIN de Administrador 123456 

Modo de Abertura Cartão ou PIN de Acesso 

Tempo de Impulso 5seg. (ajustável de 0-99seg.) 

Modo de Segurança Desativado 

 

PIN Cor Função 

NC Castanho Saída Relé NC 

COM  Azul Saída Relé Comum 

NO Roxo Saída Relé NO 

 

PIN Cor Função 

+12V Vermelho Alimentação + 

GND Preto Alimentação - 

PUSH Azul <Sem função>  

OPEN Amarelo Abertura de Porta 

BELL+ Cinzento Campainha 

BELL- Branco Campainha 

 



5 – Programação do KP-CA3：                              

5.1 - Entrar e sair do modo de programação 

Passo1: Em estado de Espera pressione  #123456# ，o teclado entra em 

modo de programação com a indicação visual do LED em vermelho e 

soando um bip breve. 

Passo2: Em modo de programação siga os passos descritos em 5.2. 

Passo3: Em modo de programação pressione  *  para sair. 

NOTA: O Nº Utilizador (ID utilizador) é composto por 4 dígitos: 0001~1000. 

 

5.2 – Configuração das funções (modo de programação) 

A opção "0" modifica o PIN de administrador: 

Pressione  0   Novo PIN   #   Novo PIN outra vez   #  

Nota: um PIN pode ser composto por 3 a 6 dígitos（Fábrica: 123456). 

A opção "1" define sequencialmente novos utilizadores de cartão RFID: 

Pressione  1   Passe Cartão   #  

A opção "21" define um PIN comum (sem ID) para os utilizadores: 

Pressione  21   PIN Acesso   #  

A opção "22" define novo utilizador por ID com cartão RFID: 

Pressione  22   ID utilizador   Passe Cartão   #  

A opção "23" define novo utilizador por ID com código PIN individual: 

Pressione  23   ID utilizador   PIN Acesso   #  

O grupo de opções "4" permite eliminar o utilizadores:  

Pressione  4   0   0000   #  para eliminar todos os utilizadores; 

Pressione  4   1   Passe Cartão   #  elimina cartões pela sua leitura; 

Pressione  4   2   Nº Utilizador   #  elimina um utilizador ID utilizador.  

Pressione  4   3   Nº Cartão   #  elimina um utilizador pelo nº cartão. 

NOTA: ao eliminar pelo nº cartão introduza os últimos 10 dígitos do cartão. 

A opção "5" modifica o tempo de duração do destrancamento da porta: 

Pressione  5   XX   #  

NOTA: "XX" são 2 dígitos: 00 a 99 segundos; 00 representa um 

destrancamento de 0.2 segundos (contacto seco). 

A opção "6" define o modo de Abertura de porta: 

Pressione  6   01   #  para abrir porta apenas com leitura de cartão; 

Pressione  6   02   #  para abrir porta com leitura de cartão ou PIN; 

A opção "8" repõe as funções base do controlo de acessos. 

Pressione  8   99   #  para repor as funções base. 

NOTA: Não são eliminados os utilizadores nem é reposto o PIN de 

administrador. Consulte a opção 4 para eliminar utilizadores e o ponto 5.3 

para reposição do PIN de administrador. 

 

5.3 - Reposição do PIN de Administrador 

Passo1 - Desligue a energia e faça a ponte entre OPEN e GND. 

Passo2 - Ligue a energia. O teclado vai emitir 3 bips longos e piscar o LED 

alternativamente em vermelho e verde. 

Passo3 - Desligue a energia e desfaça a ponte entre OPEN e GND. 

Passo4 - Ligue novamente a energia. O PIN de administrador foi reposto na 

configuração de fábrica 123456. Os acessos dos utilizadores mantêm-se. 

  

6 - Operação do teclado pelos utilizadores                           

6.1 Passar cartão para abrir porta: 

Se for efetuada a leitura de um cartão válido, em modo de espera, o teclado 

emite um bip curto e o LED acende verde. Simultaneamente é enviado um 

sinal de abertura de porta. 

 

6.2 Introduza o PIN de Acesso para abrir porta: 

Em modo de espera, introduza PIN Acesso  # . Se a introdução do PIN for aceite, 

é emitido um bip curto e o LED acende verde. Simultaneamente é enviado um 

sinal de abertura de porta. 

 

NOTA: Se o teclado emitir 3 bips curtos, isso indica que o cartão ou o PIN de 

acesso não foram autorizados e não foi dada ordem de abertura da porta. 


