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DESCRIÇÃO 

 
Este teclado controlo de acessos com fio permite operar autonomamente uma porta automática, uma 

fechadura ou outro dispositivo de passagem, permitindo que os utilizadores sejam autenticados por 

meio de código, cartão ou uma combinação dos dois métodos. Não fazendo registo das passagens 

pode, no entanto, aplicar-se em portas de edifícios, elevadores, acessos a marinas, garagens, 

condomínios, vivendas, parqueamentos, escritórios e empresas, fazendo um controlo simples das 

portas.  

Este dispositivo pode ser acoplado a uma central de controlo de acessos ou dispositivo semelhante por 

via das ligações Wiegand, funcionando como um leitor RFID/keypad externo. Neste dispositivo pode 

também ser ligado um leitor RFID externo, trabalhando assim o sistema no exterior com um maior 

nível de segurança adequando a uma instalação acessível ao público, sem com isso comprometer a 

segurança da porta ou automatismo, uma vez que os dados do leitor externo ao “encoder” são 

encriptados. 

Pode ser montado no interior ou no exterior devido à sua construção estanque IP68. A caixa deste 

teclado é metálica com características de resistência ao desgaste e ao vandalismo. As teclas são 

metálicas retro iluminadas com relevo inferior nos números, adequadas a uso intensivo. Permite ler 

tags/cartões RFID de 125Khz. Possui alarme de tentativa de intrusão e de sabotagem.  

 

PROGRAMAÇÃO RÁPIDA 

 

Para entrar no modo de programação *   Código Administrador   # 
999999 é o código administrador por defeito 

Para sair do modo de programação * 

PARA PODER EXECUTAR OS COMANDOS A SEGUIR TERÁ DE JÁ TER ENTRADO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO 

Para mudar o código administrador 0  Novo Código  #  Novo Código  # 
O código administrador deve ser de 6 a 8 dígitos 

Para adicionar um utilizador de código 1  ID Utilizador  #  Código do Utilizador  # 
O ID Utilizador (número do utilizador no aparelho) pode ser 
qualquer número entre 0001 e 2000. O Código do Utilizador 
(PIN) é sempre de 4 dígitos, entre 0000 e 9999, à exceção do 
1234 que está reservado. Podem ser adicionados utilizadores 
continuamente sem sair do modo de programação. 

Para adicionar um utilizador de cartão 1  Ler Cartão  # 
Os cartões podem ser adicionados continuamente sem sair do 
modo de programação 

Para eliminar um código ou um cartão 2  ID Utilizador  #  para utilizador de código 
2  Ler Cartão  # para utilizador de cartão 
Os utilizadores podem ser eliminados continuamente sem sair 
do modo de programação 

Para abrir a porta com código Digite o Código e pressione # 

Para abrir a porta com cartão Passe o cartão junto ao dispositivo 

Exemplo: * 999999 # 1 0001 # 1478 # * permite entrar no modo de programação, adicionar um 

utilizador na posição de memória 0001 com o código PIN 1478 e, no final, sair da programação. 



TECLADO CONTROLO DE ACESSOS KP-CA2N 

3 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

• Totalmente estanque / à prova de água, IP68 

• Caixa metálica forte e antivandalismo de liga de Zinco 

• Programação completa a partir do teclado 

• Capacidade para 2000 utilizadores, sem registo de passagens 

• Autoriza os utilizadores por cartão, PIN ou uma combinação de ambos os métodos 

• Pode ser usado como um controlo de acessos autónomo 

• Teclas retro iluminadas 

• Ligação para botoneira externa de abertura de porta 

• Ligação de campainha 

• Ligação Wiegand26 de entrada e saída para ligar a controlos de acessos, leitores externos ou 

a um produto igual, funcionando nessa condição apenas com cartões 

• Ajuste do tempo de contacto do relé (tempo de abertura de porta) 

• Consumo baixo de até 30mA 

• Velocidade de atuação < 20ms 

• Proteção de curto-circuito na saída para a fechadura 

• Fácil de Instalar e de Programar 

• Avisador Sonoro 

• LED tricolor (Vermelho, Amarelo, Verde) para gestão do sistema 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Tensão de Funcionamento DC 12V-24V 

Memórias de Utilizadores 2000 

Distância de Leitura de Cartões 3-6cm 

Frequência dos Cartões 125KHz 

Corrente em Funcionamento < 60mA 

Corrente em Espera 25±5mA 

Corrente de Saída para Fechadura Máx. 3A 

Corrente de Saída para Alarme Máx. 2A 

Temperatura de Funcionamento -45°C até 60°C 

Humidade Relativa 10% até 90% 

Índice de Proteção IP68, à prova de água 

Tempo de Relé de Abertura de Porta  0 - 99 segundos 

Tempo de Alarme 0 - 3 minutos 

Ligações Wiegand Wiegand 26 

Ligações Disponíveis Fechadura Elétrica, Botão de pressão de Saída, 
Campainha 
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INSTALAÇÃO 

 

• Remova a tampa traseira do teclado controlo de acessos retirando o parafuso na parte inferior. 

• Faça dois buracos na parede para os parafusos e outro orifício para a passagem dos cabos 

• Introduza as buchas 6mm fornecidas nos buracos da parede 

• Prenda firmemente, com os parafusos fornecidos, a base do teclado na parede 

• Faça passar o cabo do dispositivo no orifício da base e da parede 

• Encaixe o teclado na base e volte a colocar o parafuso de segurança 

• Efetue as ligações conforme as seguintes instruções 
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LIGAÇÕES 
 

Cor do Fio Função Descrição 

Rosa BELL_A Ligação A do botão de pressão da campainha 

Rosa BELL_B Ligação B do botão de pressão da campainha 

Verde D0 Ligação de comunicação Wiegand D0 

Branco D1 Ligação de comunicação Wiegand D1 

Amarelo OPEN Ligação ao botão de pressão de abertura manual (outra ligação do botão ligado no 
polo negativo GND) 

Vermelho DC12V_24V Ligação de entrada regulada de tensão de +12V a +24V (polo positivo) 

Preto GND Ligação de entrada regulada de tensão GND (polo negativo) 

Azul NO Saída de relé normalmente aberta (por ex. fechadura c/trinco, automatismos em 
geral ou outros dispositivos acionados por “shunt”) 

Roxo COM Ligação comum do relé 

Laranja NC Saída de relé normalmente fechada (por ex. fechadura magnética ou outros 
dispositivos de segurança que destranquem ou abram quando a corrente é 
interrompida) 
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REPOSIÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA 
 

• Desligue a energia do teclado controlo de acessos 

• Pressione e mantenha premida a tecla # enquanto restabelece a energia ao teclado 

• Quando o teclado emitir dois avisos sonoros, liberte a tecla # 

• As configurações de fábrica terão sido restabelecidas. 

 

Nota: Apenas as configurações do modo de funcionamento do controlo de acessos serão 

restabelecidas (ex: código de administrador, configurações de relé de saída, bloqueio do 

teclado). Os utilizadores memorizados serão mantidos. Para eliminar utilizadores consulte a 

página 8 deste manual em "PARA APAGAR TODOS OS UTILIZADORES". 

 

AVISOS SONOROS E INDICADORES LED 
 

Estado/operação Led vermelho Led verde Led amarelo Sinal sonoro 

Aparelho é ligado - - - 1 Bip 

Modo de espera Pisca - - - 

Pressionar uma tecla numérica - - - 1 Bip Curto 

Operação bem sucedida - Acende - 1 Bip 

Operação falhou - - - 3 Bips Curtos 

Entrar no modo configuração Acende Fixo - - 1 Bip 

Entrar na programação - - Acende Fixo 1 Bip Curto 

Sair do modo configuração Pisca - - 1 Bip 

Abrir a Porta - Acende 
(Tempo Relé) 

- 1 Bip 

 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA 
 

GESTÃO DE UTILIZADORES 

Para entrar no modo de programação *  Código Administrador  # 
999999 é o código administrador por defeito 

Para sair do modo de programação * 

PARA PODER EXECUTAR OS COMANDOS A SEGUIR TERÁ DE JÁ TER ENTRADO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO 

Para mudar o código administrador 0  Novo Código  #  Novo Código  # 
O código administrador deve ser de 6 a 8 dígitos 

Definir o modo de funcionamento: 
Só utilizadores de cartões 
Utilizadores de Cartões + Código 
Utilizadores de Cartões ou de Código 

 
3  0  #  Entrada só se faz por cartões. Código desativado 
3  1  #  Entrada por cartão + código juntos 
3  2  #  Entrada por cartão ou código (configuração de fábrica) 

PARA ADICIONAR 1 UTILIZADOR DE CARTÃO OU DE CÓDIGO DEVE ESTAR CONFIGURADO EM 3  2  # (FÁBRICA) 

Para adicionar um utilizador de código 1  ID Utilizador  #  Código do Utilizador  # 
O ID Utilizador (número do utilizador no aparelho) pode ser 
qualquer número entre 0001 e 2000. O Código do Utilizador (PIN) 
é sempre de 4 dígitos, entre 0000 e 9999, à exceção do 1234 que 
está reservado. Podem ser adicionados utilizadores continuamente 
sem sair do modo de programação, conforme se segue: 
1 ID Utilizador 1 # Código # ID Utilizador 2 # Código # ... 

Para eliminar um utilizador de código 2  ID Utilizador  # 
Os utilizadores podem ser eliminados continuamente sem sair do 
modo de programação 
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Para mudar o código de um utilizador 
(este passo tem de ser executado fora do 
modo de configuração) 

*  ID Utilizador  #  Código Antigo # Código Novo # Código Novo  # 

Para adicionar um utilizador de cartão 
(método 1) 
Esta é a forma mais rápida de o fazer 

1  Ler Cartão  # 
Podem ser adicionados cartões continuamente sem sair do modo 
de programação 

Para adicionar um utilizador de cartão 
(método 2) 
Esta é uma forma alternativa de adicionar 
cartões, alocando uma posição de memória 
específica para o utilizador.  Apenas um 
utilizador pode ser alocado ao mesmo 
cartão 
 

1  ID Utilizador  #  Ler Cartão  # 
Podem ser adicionados utilizadores continuamente sem sair do 
modo de programação 

Para adicionar um utilizador de cartão 
(método 3) 
O número do cartão corresponde aos 
últimos 8 dígitos lá impressos  

1  Nº Cartão  # 
Podem ser adicionados utilizadores continuamente sem sair do 
modo de programação 

Para adicionar um utilizador de cartão 
(método 4) 
Neste método o ID de Utilizador é 
associado ao Nº de Cartão. Apenas um 
utilizador pode ser alocado a um cartão 

1  ID Utilizador   #  Nº Cartão  # 
Podem ser adicionados utilizadores continuamente sem sair do 
modo de programação 

Para apagar um utilizador de cartão. Note 
que os utilizadores podem ser apagados 
continuamente sem sair do modo de 
programação 

2  Ler Cartão  # 

Para apagar um utilizador de cartão pelo 
Nº de Utilizador. Esta opção pode ser 
utilizada quando um utilizador tenha 
perdido o seu cartão 

2  ID Utilizador  # 

Para apagar um cartão pelo Nº de Cartão 2  Nº Cartão  # 
Note que os utilizadores podem ser eliminados continuamente 
sem sair do modo de programação 

PARA ADICIONAR UM CARTÃO + CÓDIGO (3  1  #) 

Para adicionar um utilizador de cartão + 
código (o código do utilizador PIN é sempre 
de 4 dígitos, entre 0000 e 9999, à exceção 
do 1234 que está reservado) 

Adicione o cartão como para um utilizador só de cartões. 
Pressione  *  para sair do modo de programação 
Depois associe ao cartão um código como a seguir: 
*  Ler Cartão  1234  #  Código  #  Código #  

Para mudar o código de um utilizador no 
modo cartão + código (método 1) 
Note que esta operação é feita fora do 
modo de programação para que os 
utilizadores possam fazer este passo por 
eles próprios 

*  Ler Cartão  Código Antigo  #  Novo Código  #  Novo Código  # 

Para mudar o código de um utilizador no 
modo cartão + código (método 2) 
Note que esta operação é feita fora do 
modo de programação para que os 
utilizadores possam fazer este passo por 
eles próprios 

*  ID Utilizador  #  Código Antigo  #  Novo Código  #  Novo Código  # 

Para eliminar um utilizador de cartão + 
código 

2  ID Utilizador  # 

PARA ADICIONAR UM CARTÃO EM MODO DE UTILIZADORES SÓ DE CARTÃO (3  0  #) 

Para adicionar ou eliminar um utilizador de 
cartão 

Os passos são idênticos ao processo que se faz no modo 3  2  # 
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PARA APAGAR TODOS OS UTILIZADORES 

Para eliminar todos os utilizadores. Note 
que este passo é para ser executado 
somente quando o administrador tem a 
certeza de querer eliminar todos os dados 
de utilizadores armazenados na memória 
do controlo de acessos 

2   0000  # 

PARA ABRIR A PORTA 

Um utilizador de código Introduza o  Código  e carregue em  # 

Um utilizador de cartão Ler cartão 

Um utilizador de cartão + código Ler cartão, introduza o Código e carregue em  # 

 

 

DEFINIÇÕES DA PORTA 

TEMPO DE ATIVAÇÃO DO RELÉ DE SAÍDA 

Para definir o tempo que o relé fica atracado *  Código Administrador  #  4  0~99  #  * 

PROTEÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO 

Se forem lidos 10 cartões não autorizados ou introduzidos 10 códigos errados num intervalo de tempo de 
10 minutos o teclado tem opção de ficar bloqueado durante os 10 minutos seguintes a essas tentativas efetuadas. 

Funcionamento Normal: sem bloqueio de 
teclado (opção de fábrica) 

7  0  # 

Bloqueio de Teclado 7   1  # 

 

 

LIGAR O TECLADO CONTROLO DE ACESSOS COMO UM LEITOR EXTERNO 

 
É possível usar este dispositivo como um leitor externo de uma central de controlo de acessos ou de 

outro dispositivo semelhante que disponha de uma ligação de entrada Wiegand26, conforme pode 

observar no diagrama seguinte: 

 

 


