
  

  

Como acionar duas saídas do porteiro eletrônico pela 

tecla fechadura do TDMI 300. 
Santa Rita do Sapucaí, 12 de Fevereiro de 2019. 

 

Por padrão de fábrica o TDMI 300 tem sua tecla de fechadura programada como * + * 

e aciona a saída FA do porteiro eletrônico quando em comunicação com ele. 

 

Para facilitar a programação do acionamento das duas saídas é requisitado que o 

porteiro eletrônico esteja na versão de firmware correspondente abaixo: 

XPE 1001/1013 Plus - Versão igual ou superior a 18.06.01.                                               

XPE 1001/1013 ID – Versão igual ou superior a 18.07.03. 

XPE 48 – Não necessita ser atualizado. 

 

 



  

  

Caso não saiba a versão do XPE e não possua MIP 1000 para consultar, atualize com 

firmware disponível para ele no site da Intelbras. 

 

XPE 1001/1013 Plus 

Firmware:                           

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/xpe_plus_181202_v10.zip      

Tutorial para atualização: 

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo_de_firmware_-_xpe_plus.pdf  

 

XPE 1001/1013 ID          

Firmware: 

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/atualizacao_firmware_xpe_1001_id_e_xpe

_1013_id.zip  

Tutorial para atualização: 

http://www.intelbras.com.br/sites/default/files/informativo_de_firmware_-_xpe_id.pdf  

 

XPE 48 

O XPE 48 não possui firmware especifico para acionar sua segunda saída com *+*, logo 

não é necessário buscar atualizações, para programa-lo utilize o exemplo “Cenário com 

porteiro eletrônico desatualizado” a seguir. 
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Cenário com porteiro eletrônico desatualizado: 

1° - Entre em conversação com porteiro eletrônico de um ramal interno e disque 

#7521##, aguarde dois bips. 

2° - Retire o TDMI 300 do gancho e segure * até ouvir dois bips. 

3° - Pressione #1*1## e aguarde por dois bips.                                       

Observação: Neste cenário a programação feita no TDMI 300 é individual, logo é 

necessário que seja realizada em cada monofone.  

Cenário com porteiro eletrônico atualizado: 

1° - Entre em conversação com porteiro eletrônico de um ramal interno e disque 

#752*##, aguarde dois bips. 

2° - Ainda em conversação com porteiro eletrônico disque #751*## e aguarde dois bips.                     

Feito isso, quando estiver em conversação com o XPE e apertar o atalho de fechadura 

do TDMI 300, as duas saídas do porteiro eletrônico serão acionadas. 


