
Realize facilmente todas as configurações através do aplicativo AGL HOME, 
ou pelo controle remoto que acompanha o produto.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Acionamento através da identificação por leitura facial, via cartão de proximidade 

RFID 125Khz e comandos bluetooth via aplicativo AGL HOME;

• Capacidade de 3.000 usuários, sendo (256) Faces + Tag’s RFID, via aplicativo ou 

no modo Stand Alone: (1.000) Faces e (3.000) Tag’s RFID;

• Display colorido LCD 2.4TFT;

• Duas câmeras HD (com câmera de profundidade);

• Visualização histórico de aberturas;

• Exibição de status de LED;

• Compatível com todas as fechaduras elétricas/eletrônicas de 12V do mercado;

• Tensão de operação 12V DC;

• Caixa de metal resistente a vandalismo;

• Deve ser instalado em local protegido de umidade;

• Recomenda-se o uso de protetor de chuva para áreas externa (não incluso);

• Configuração via aplicativo por bluetooth ou off-line via controle remoto;

• Dimensões: A 140 x L 60 x P 30mm. 

Dimensões da caixa: 
A 155 x L 85 x P 65mm

Peso bruto médio: 0,534 kg 
Para pesos pontuais, consulte-nos

Indicado para áreas 
de grande fluxo

Fabricado em alumínio
de alta resistência

Capacidade total 
para até 3.000 usuários*

Acionamento 
de dispositivos

• 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 fazer a gestão

de usuários diretamente pelo celular.
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ITENS INCLUSOS:

01 Controle de Acesso Face ID V1 Bluetooth |

01 Controle remoto de configuração | 

01 Cabo USB | Manual de instruções.

*Observação: No modo Stand Alone, o dispositivo 

tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados

(tag's), sob a condição de não se cadastrar nenhuma face.  
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