
 

Cadastro de chaveiro no XPE 1001 ID e 1013 ID 

Santa Rita do Sapucaí, 26 de Abril de 2019 

 

Este guia mostra como cadastrar TAGs no XPE 1001 ID e XPE 1013 ID sem o uso do 

MIP 1000, para usar esta função a versão de firmware do XPE deve estar atualizada 

Caso seu dispositivo não esteja atualizado mas tenha a placa base com numeração 

4310106/10, utilize os links abaixo para atualiza-lo:  

 

Firmware: 

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/atualizacao_firmware_xpe_1

001_id_e_xpe_1013_id.zip 

Tutorial para atualização: 

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/informativo_de_firmware_-

_xpe_id.pdf 

 

O XPE 1001 ID e XPE 1013 ID são compatíveis com TAGs que possuam as seguintes 

características: 

1 – Tecnologia MIFARE, frequência de 13,56 Mhz. 

2 – Memoria de 1K de armazenamento. 

3 – Memoria de 32 bits, formato em que o código fica salvo na TAG. 

Segue exemplos de chaveiros com essas características: 

 

 

 

 

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/atualizacao_firmware_xpe_1001_id_e_xpe_1013_id.zip
http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/atualizacao_firmware_xpe_1001_id_e_xpe_1013_id.zip
http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/informativo_de_firmware_-_xpe_id.pdf
http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/informativo_de_firmware_-_xpe_id.pdf


1 – Cadastro/Exclusão de chaveiro no XPE 1013 ID via TAG 

mestre. 

 

Entre em conversação com XPE discando para seu ramal (padrão de fábrica 91) na 

central ou recebendo uma ligação dele. 

 

 

Após estar em conversação disque #7931## do terminal interno, o XPE emitirá dois 

bipes.  

(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de 

#7931## e aguarde dois bipes).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vá até o XPE 1013 ID e aproxime a TAG mestre do leitor de chaveiro dele, deve ser 

emitido mais dois bips longos e então encerre a ligação. 

 

 

Agora com o chaveiro mestre incluído você possui duas formas de cadastro e exclusão: 

Formas de cadastro: 

1° Associada ao número de apartamento: 
 

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.  

- Digite no XPE 1013 ID o número 1 + APT, sendo APT = número do apartamento que desejas 

cadastrar TAGs.  

- Depois aproxime o(s) chaveiro(s) que irá cadastrar para esse apartamento, devem ser 

emitidos dois bips na aproximação. 

- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos. 

2° Sem associação com número de apartamentos: 
 

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.  

- Digite no XPE 1013 ID o número 2 e aproxime as TAGs que deseja cadastrar, devem ser 

emitidos dois bips após aproximação de cada uma. 

- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos. 

 

 

 

 



 

Formas de exclusão: 

1° Exclusão de TAG individual: 
 

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.  

- Digite no XPE 1013 ID o número 3 e aproxime a(s) TAG(s) que deseja excluir, após 

aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos. 

- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos. 

 

2° Exclusão de TAG por apartamento: 
 

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo. 

- Digite no XPE 1013 ID o número 4 e o número do apartamento que deseja excluir a(s) TAG(s), 

dois bips devem ser emitidos. 

- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Cadastro de chaveiro no XPE 1001/1013 ID sem TAG mestre. 

Entre em conversação com XPE discando para seu ramal na central ou recebendo uma 

ligação dele. 

 

  

 

Após entrar em comunicação disque #794 ## do terminal interno, o XPE emitirá 

dois bips.  

(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de 

#794## e aguarde dois). 

 

 

 

 

 

 



Agora você está no modo cadastro de chaveiro do XPE e possui duas opções de 

inclusão e exclusão: 

Formas de cadastro: 

1° Associada ao número de apartamento: 
 

- Digite do aparelho telefônico em conversação com XPE o número 1 + APT, sendo APT = 

número do apartamento que desejas cadastrar TAGs. 

- Depois aproxime as TAGs que deseja cadastrar para esse apartamento do leitor de chaveiro 

do XPE, devem ser emitidos dois bips. 

 

2° Sem associação com número de apartamentos: 
 

- Digite do aparelho telefônico em conversação com XPE o número 2.  

- Aproxime as TAGs que deseja cadastrar, devem ser emitidos dois bips após aproximação de 

cada uma. 

Formas de exclusão: 

 

1° Exclusão de TAG individual: 
 

- Digite no telefone em conversação com XPE o número 3 e aproxime a(s) TAG(s) que deseja 

excluir, após aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos. 

2° Exclusão de TAG por apartamento: 
 

- Digite no telefone em conversação com XPE o número 4 e o número do apartamento que 

deseja excluir a(s) TAG(s), dois bips devem ser emitidos.  

 

 


