
TUTORIAL
TÉCNICO

Principais programações no
 XPE 1001/1013 PLUS ID 



Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

CADASTRO DE CHAVEIRO/TAG RFID NO
XPE 1013 PLUS ID VIA TAG MESTRE

TUTORIAL TÉCNICO

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

PLANO DE NÚMERAÇÃO FLEXÍVEL

CADASTRO/ALTERAÇÃO DE SENHA

ACIONAMENTO DE SAÍDA

HABILITAR RAMAL DE PORTEIRO NAS
CENTRAIS

CONFIGURAÇÃO DE ACIONAMENTO DAS
SAÍDAS (FA/AUX)

INSTALAÇÃO GERAL DO PORTEIRO

01

03

04

05

06

07

08

XPE
1013
PLUS
ID

XPE
1001
PLUS
ID

CADASTRO DE CHAVEIRO NO XPE
1001/1013 PLUS ID SEM TAG MESTRE02

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR


OBSERVAÇÃO

O XPE 1001/1013 PLUS ID são compatíveis com TAG's
que possuam as seguintes características:
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Tecnologia MIFARE, frequência de 13,56 Mhz.

Memoria de 1K de armazenamento.

Memória de 32 bits, formato em que o código fica
salvo na TAG.

EXEMPLOS DE CHAVEIROS COM AS CARACTERÍSTICAS:

TH 1000 MF XID 1000 TH 2000 MF

TAG DE ACESSO
POR PROXIMIDADE

CHAVEIRO
RFID

CARTÃO RFID
13,56 MHZ
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Entre em conversação com o XPE 1013
PLUS ID discando para seu ramal (padrão
de fábrica 91) na central ou recebendo uma
ligação dele.

Caso seu XPE 1013 PLUS ID esteja com se-
nha de programação cadastrada, digite-a
antes de #7931## e aguarde dois bipes.
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1º PASSO

Após estar em conversação disque #7931##
do terminal interno, o XPE 1013 PLUS ID
emi-tirá dois bipes.

2º PASSO

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:  youtube.com/IntelbrasBR

#7931##

Vá até o porteiro eletrônico e aproxime a
TAG mestre do leitor de chaveiro, deve ser
emitido mais dois bips longos e então
encerre a ligação.

3º PASSO:

CADASTRO DE CHAVEIRO/TAG RFID
NO XPE 1013 PLUS ID VIA TAG
MESTRE
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Agora com o chaveiro mestre incluído você possui duas
formas de cadastro:

ASSOCIADA AO NÚMERO DE APARTAMENTO:

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

1º PASSO:

2º PASSO:
Digite no XPE 1013 PLUS ID o número 
1 + APT, sendo APT = número do apar-
tamento que desejas cadastrar TAGs.

3º PASSO:
Depois aproxime o(s) chaveiro(s) que irá
cadastrar para esse apartamento, devem
ser emitidos dois bips na aproximação.

4º PASSO:
Para finalizar aproxime o chaveiro mes-
tre do leitor, dois bips longos devem ser
emitidos.

SEM ASSOCIAÇÃO COM NÚMERO DE APARTAMENTOS:

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

1º PASSO:

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
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2º PASSO:

Digite no XPE 1013 PLUS ID o número 2 e
aproxime as TAGs que deseja cadastrar, de-
vem ser emitidos dois bips após aproxima-
ção de cada uma.

3º PASSO:
Para finalizar aproxime o chaveiro mestre
do leitor, dois bips longos devem ser emi-
tidos.

Entre em conversação com o XPE discando
para seu ramal na central programado na
central ou recebendo uma ligação dele.

1º PASSO

CADASTRO DE CHAVEIRO NO XPE
1001/1013 PLUS ID SEM TAG MES-
TRE

02

Após entrar em comunicação disque #794##
do terminal interno, o XPE emitirá dois bips.2º PASSO

#794##
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OBSERVAÇÃO
Caso seu XPE esteja com senha de
programação cadastrada, digite-a antes
de #794## e aguarde dois bips).

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

ASSOCIADA AO NÚMERO DE APARTAMENTO:

Digite do aparelho telefônico em conversa-
ção com XPE o número 1 + APT, sendo 
APT = número do apartamento que desejas
cadastrar TAGs.

1º PASSO:

2º PASSO:
Aproxime as TAGs que deseja cadastrar
para esse apartamento do leitor de chaveiro
do XPE, devem ser emitidos dois bips.

SEM ASSOCIAÇÃO COM NÚMERO DE APARTAMENTOS:

1º PASSO:
Digite do aparelho telefônico em conversa-
ção com XPE o número 2.

2º PASSO:
Aproxime as TAGs que deseja cadastrar,
devem ser emitidos dois bips após aproxi-
mação de cada uma.
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Programação para associar o número físico (apartamento
ou casa) digitado no porteiro à numeração flexível que
será discada na linha ou ramal. 

Para realizar esta associação entre no modo de
programação e digite:

PLANO DE NÚMERAÇÃO FLEXÍVEL

# + 25 + NF + * + F + ##

03

    NF é o número físico (apartamento ou casa de
até 6 dígitos).

    F é o número flexível (número discado na
linha/ramal de até 18 dígitos, incluindo * e #).

Onde:

Exemplo:
   
     Para associar o número físico 402 com o
número flexível 0153534719840, digite:

# + 25 + 402 + * + 0153534719840 + ##

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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CADASTRO/ALTERAÇÃO DE SENHA04

Quando habilitada, a senha geral de 3 dígitos é solicitada
antes de qualquer programação. Para cadastrar a
senha geral, entre em modo de programação e digite:

# + 71 + SSA + SSN + ##

Onde:

    SSA é a senha geral atual (padrão de fábrica:
000).

    SSN é a nova senha geral que será cadastrada
(sempre 3 dígitos).

Exemplo:
   
    Para cadastrar a senha geral 123 em um porteiro
novo, digite:

# + 71 + 000 + 123 + ##

Para desabilitar o uso da senha geral, digite:

# + 71 + SSA + 000 + ##

Outra maneira de retornar a senha geral para 000 é
através dos jumpers PROG1 e Reset, conforme item 
5. Operações do manual. Acesse pelo link:

Link

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-12/Manual_XPE_1001_1013_Plus_ID_05-20_site%20%281%29.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-12/Manual_XPE_1001_1013_Plus_ID_05-20_site%20%281%29.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-12/Manual_XPE_1001_1013_Plus_ID_05-20_site%20%281%29.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-12/Manual_XPE_1001_1013_Plus_ID_05-20_site%20%281%29.pdf
https://www.intelbras.com/pt-br/porteiro-eletronico-de-13-teclas-xpe-1013-plus-id
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ACIONAMENTO DE SAÍDA05

Por padrão de fábrica, quando estiver em ligação
com o XPE 1013 PLUS ID, seja realizando uma chama-
da para ele ou recebendo, basta discar:

** ou *1 para acionar sua saída F1/F2.

*2 para acionar sua saída NA/C/NF.

*3 para acionar as duas saídas
simultaneamente

Caso queira alterar o código de abertura, disque o
comando # 75 S D ## em conversação com o XPE 1013
PLUS ID, sendo:

S = 1 corresponde a FA.

S = 2 corresponde a AUX

D = Dígito de 1 a 9.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
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HABILITAR RAMAL DE PORTEIRO
NAS CENTRAIS

06

Para habilitar nas centrais Comunic 16, 48 e CPs
48,112,192 e 352, efetue as seguintes programações, de
algum ramal da primeira placa de ramais da central:

701 000* (Entra no modo de programação da central).

729 rrr* (Sendo rrr = posição física que o XPE 1013
PLUS ID irá ficar na central).

701 99* (Sai do modo de programação).

Há a possibilidade de atribuir uma numeração para o XPE
1013 PLUS ID em sua central, para do apartamento
chamar para o XPE, para isso utilize os comandos:

704 rrr nn*

701 000* (Entra no modo de programação da central).

701 99* (Sai do modo de programação).

Sendo:

rrr = Posição física que o XPE 1013 PLUS ID ficará na
central.

nn = Número que deseja atribuir ao XPE.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
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# 5 S ttt ##

Sendo:

S = 1 corresponde a FA.

S = 2 corresponde a AUX.

ttt = Tempo de acionamento que vai de 000 a 180,
múltiplos de 0,5 segundo.

INSTALAÇÃO GERAL DO PORTEIRO08

Por padrão de fabrica as saídas do XPE saem temporiza-
das com 1s de acionamento. 

Caso tenha necessidade de alterar, entre em ligação com
o XPE 1013 Plus ID, seja realizando uma chamada para
ele ou recebendo, e disque:

B1/GND acionam a saída F1/F2.

B2/ GND acionam a saída NA/C/NF.

Caso tenha necessidade de alterar, entre em ligação com
o XPE 1013 Plus ID, seja realizando uma chamada para
ele ou recebendo e disque:

CONFIGURAÇÃO DE ACIONAMENTO
DAS SAÍDAS (FA/AUX)
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Por padrão de fabrica as saídas do XPE saem temporiza-
das com 1s de acionamento.
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Confira na imagem a seguir:

O Guia de Programações que contém todas as
operações possíveis para os modelos XPE 1001 PLUS ID
e XPE 1013 Plus ID você encontra neste link:

Link

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-02/Guia-de-programa%C3%A7%C3%B5es-XPE-1001-1013-PLUS-ID-01.20.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-02/Guia-de-programa%C3%A7%C3%B5es-XPE-1001-1013-PLUS-ID-01.20.pdf
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Parabéns por concluir o tutorial
técnico de programações do XPE

1001/1013 PLUS ID! Nos
acompanhe em nossas mídias e

fique por dentro de nossos
conteúdos.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.facebook.com/Intelbras/
https://www.facebook.com/Intelbras/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.instagram.com/intelbras/
https://www.instagram.com/intelbras/
https://twitter.com/intelbras
https://twitter.com/intelbras


intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

