CONTROLE DE ACESSO

kit acesso sem fio 433 wi-fi
Automação
de dispositivos
sem fio

Cód. 1203080 - Kit c/CA Preto
Cód. 1203081 - Kit WiFi c/CA Preto
Cód. 1203082 - Kit c/CA Alumínio
Cód. 1203083 - Kit WiFi c/CA Alumínio

CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO
• Cadastro e automação de dispositivos 433Mhz, via central receptora ou app AGL Home;
• Central disponível nas versões: Wi-fi ou Convencional;
• Possível compartilhar com outros usuários (abertura remota);
• Histórico com data e hora de abertura (função disponível na versão WiFi);
• Temporização configurável, de 1 a 65 segundos;
• 01 Saída programável como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
• Possível fazer automação com outros produtos da linha, via aplicativo AGL Home;
• Conexão da Central Wifi via rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
• Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência;
• Controle de acesso sem fio disponível nas cores: Preta ou Alumínio;
• Dimensões: (Central e Botoeira Sem Fio) A 92 x C 55 x P 31mm|
Controle de Acesso: A 75mm x C 115mm x P 21mm.
Capacidade: 100 senhas ou tag's digitais RFID 13,56Mhz
(Controle de acesso) e 100 dispositivos 433mhz (Central)
Controle via
aplicativo AGL HOME

Compatível com
Comandos de voz

Preta

Alumínio

ITENS INCLUSOS:
01 Central receptora 433Mhz WiFi ou Convencional |

DESCRIÇÃO
Cores disponíveis CA

• APLICATIVO AGL HOME
Download e configuração, via smartphone.
Siga os passos indicados no menu e
adicione quantos dispositivos desejar.
Basta instalar o produto, conectar à rede
Wi-Fi e controlar os seus dispositivos,
de onde estiver.

01 Controle de acesso 433Mhz + (2) tag’s RFID |

PBT
0,336 kg

Índice de Proteção
IP65 (Central)

Dimensões da caixa:
A 115 x L 235 x P 200mm

01 Controle remoto 433Mhz |
01 Botoeira sem fio 433Mhz | Manual de instalação.
Obs. Funções via aplicativo estão disponíveis

DICA: Com um único módulo ligado à fechadura, automatize e controle, através de dispositivos sem fios,
na frequência 433Mhz, a abertura remota pelo celular e a verificação do status da porta.
Além disso, configure comandos de voz, para otimizar tempo e executar operações facilmente.

apenas no modelo da Central Wi-fi.

