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Como cadastrar TAG 
na linha XPE 3000



Neste tutorial mostramos como cadastrar TAG na linha
XPE 3000.
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A CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA PELA INTERFACE WEB 
DO PRODUTO, PARA TER ACESSO A ELA É NECESSÁRIO
DESCOBRIR O SEU ENDEREÇO DE IP.

Para fazer a identificação do IP, pressione a tecla
portaria por aproximadamente 7 segundos até
ele emitir diversos bips, após isso solte e pres-
sione o botão novamente, será dito o endereço
de IP atual do produto.

TECLA PORTARIA

2 Digite o IP no navegador, conforme mostra a
imagem:

1
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3
Efetue o Login.
PADRÃO DE FÁBRICA

Usuário: admin
Senha: admin

4 Ao inicializar a interface WEB do equipamento,
procure pelos seguintes campos: Interfonia e
Leitor RFID.
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5 Essa nova interface será aberta para realizar a
configuração:

Primeiramente altere o leitor RFID para modo de
cadastro, em seguida iremos aplicar a função.
(Item 1 e 2 da imagem)

Ao aproximar o chaveiro, automaticamente o
campo Código da TAG será preenchido. 
(Item 3 e 9 da imagem)
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Após terminar de cadastrar as TAGs, LEMBRE-SE! O modo
do leitor RFID deve ser alterado para Normal (Item 1 da
imagem abaixo), para que consiga fazer acionamentos
com as TAGs. 

Em seguida clicar no campo Aplicar (Item 2 da imagem
abaixo).

O campo Porta se refere a qual saída de relé que 
a TAG cadastrada terá permissão para fazer a
liberação do acesso (Item 5 da imagem)

Inserir o Nome do Usuário e do Apartamento.
(Item 7 e 8 da imagem)

O equipamento e as TAGs já estão configurados e pronto
para serem utilizados.

Para cadastrar cartões de acionamento das
fechaduras, o campo Tipo de Cartão deve ser
configurado como Normal (Item 4 da imagem)

 
Para as TAG cadastradas fazerem acionamentos, 
a opção Status TAG deverá estar sempre em
Permitido (Item 6 da imagem)

Aplicar configuração (Item 10 da imagem)
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Eu sou a Nina e estou muito
contente por você ter concluído
o tutorial técnico de cadastro de

TAG na linha XPE 3000! Venha
conhecer nossas redes sociais

clicando nos ícones abaixo.
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