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1. Apresentação 

 O controle de acesso DIGIPROX SA 202 foi desenvolvido como sistema de segurança para 

substituição de chaves ou outro equipamento de controle de acesso. Utiliza como método de 

autenticação senha ou cartão de proximidade (RFID). 

 

2. Itens que Acompanham 

 DIGIPROX SA 202 

 Cabo 1; 

 Cabo 2; 

 Guia de Instalação. 

IMPORTANTE: Fonte de alimentação NÃO acompanha o produto. 

3. Especificações Técnicas  
Tensão de alimentação  12VCC 

Corrente de operação  100mA 

Potência  1,2 W 

Corrente de chaveamento  1,5 A 

Tensão de chaveamento  12 VCC 

Temperatura de operação  -10 a 70 °C 

Umidade de operação  20% a 80% 

Frequência fundamental  125kHz +5kHz 

Potência de Transmissão 16,7 dBm 

Modulação ASK 

Codificação do cartão Manchester  

Método de autenticação Senha e/ou cartão de proximidade (RFID) 

Capacidade máxima de usuários 1000 

Dimensões do equipamento  120 (A) x 78 (L) x 22 (P) mm 
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4. Características Gerais 

 Fácil instalação; 

 Gabinete de plástico de alta resistência; 

 Alta confiabilidade, conforto e segurança; 

 Design moderno e funcional; 

 Função campainha. 

5. Visão Geral do Equipamento  
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6. Recomendações de Instalação 

 Não é recomendada a instalação em locais externos ou sujeitos a extremos 

de calor e umidade;  

 É obrigatório o uso de fontes de alimentação estabilizadas ou lineares que 

protejam o equipamento contra surtos da rede; 

 Com a rede elétrica desligada, execute toda a instalação e somente após 

verificar se a instalação está correta, ligue a rede elétrica; 

 Ligue primeiro o cabo terra e depois os outros cabos, isto para prevenir 

danos causados pela eletricidade estática; 

 Utilize cabos manga blindados, para fazer ligações de leitores. Recomenda-

se o uso de cabos blindados principalmente em ambientes que possam 

sofrer interferência eletromagnética;  

 A distância entre o equipamento de controle de acesso e seu leitor auxiliar 

deve ser de no máximo 10 metros com cabo blindado; 

 Utilize cabos de Ø0,75 mm² ou superior para ligações de alimentação, 

conexões de equipamentos e para conexões de alimentação das 

fechaduras; 

 Não deve-se passar cabos de rede elétrica e cabos de dados na mesma 

tubulação; 

 Utilize sempre uma fonte para o controle de acesso e uma fonte separada 

para a fechadura eletromecânica; 

 

ATENÇÃO: DANOS CAUSADOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

DE INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO DO PRODUTO, NÃO SÃO COBERTOS PELA 

GARANTIA, VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO. 
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7.  Esquema de Ligação 

7.1. Fechadura Eletroímã 

  

7.2. Fechadura Eletromecânica  
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7.3. Fechadura Eletromecânica Fail Safe 

 
 

7.4. Fechadura Eletromecânica Fail Secure 

 
 

 Usar uma fonte 12 VCC para a fechadura elétrica (separada da fonte do equipamento).  

 Caso a corrente elétrica da fechadura eletromecânica seja maior que 1,5A deve-se utilizar 

uma placa do REED para acionar a fechadura. Lembrando que a placa do REED suporta até 

5A.   

 No uso de uma fechadura elétrica de baixo consumo (por exemplo, fechaduras solenoide), 

não há necessidade do uso de uma placa REED. 
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7.5. Botão de Saída 

 

Importante: Como na figura acima, um dos terminais do Botão de Saída deve ser conectado ao GND 

da fonte, do contrário a ligação poderá causar danos ao equipamento. 

 

7.6. Campainha 110/220 VCA 

 

A saída BELL é uma saída de contado seco do tipo NA, ou seja, em condições normais quando ele não 

é acionado o contato fica NA e quando acionado o botão campainha o contato BELL estará NF. 
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8. Fixação do Equipamento 
Para fixa-lo basta seguir os passos abaixo: 

1. Retire o parafuso que fixa a tampa do equipamento;  

2. Faça as furações de acordo com os furos da tampa;  

3. Fixe a tampa na parede;  

4. Encaixe o equipamento na tampa e aperte o parafuso para fixar a tampa no equipamento. 

 

 

 

9. Operações do Sistema 

9.1. Sinalização 

9.1.1. Sinalização Visual 

Sinalização Estado 

LED vermelho piscando a cada 1 segundo Modo standby 

LED vermelho aceso  Menu de programação 

LED verde piscando 2 vezes por segundo  Aguardando a operação de programação 

LED verde aceso  Acesso liberado 

9.1.2. Sinalização Sonora 

Sinalização Estado 

1 bipe curto Operação válida 

3 bipes curtos  Operação inválida 

1 bipe longo  Operação de programação bem sucedida  

Bipes intermitentes Restauração da senha padrão 
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9.2. Entrar no Menu de Programação 
Para realizar operações no dispositivo, deve-se acessar o menu de programação. Para isso siga os 

passos a baixo: 

1. Pressione o botão (#), o LED ficará verde e piscando; 

2. Digite a senha de fábrica 123456; 

3. Pressione o botão (#) o LED ficará vermelho; 

 

Atenção: Para segurança do sistema de controle de acesso altere a senha de fábrica de 

programação. 

 

 

 

9.2.1. Alterar a Senha do Menu de Programação 

É altamente recomendado que seja alterado a senha do menu de programação, para isso siga os 

passos abaixo:  

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (0), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite a nova senha que deve ter de 4 a 6 dígitos; 

4. Pressione o botão (#); 

5. Digite a senha novamente; 

6. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

7. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 
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9.3. Cadastro de Usuários 

9.3.1. Cadastro de Usuários com Cartão 

Para cadastrar um usuário com cartão, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (1), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite PIN (número de identificação pessoal) de seu usuário, este número deve ter 4 dígitos; 

4. Passe o cartão de proximidade que será cadastrado; 

5. Pressione o botão (#) para confirmar o cadastro, o LED ficará vermelho; 

6. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

 

 

 

 

 

9.3.2. Cadastro de Usuários com Senha 

Para cadastrar um usuário com senha, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (2), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite PIN (número de identificação pessoal) de seu usuário, este número deve ter 4 dígitos; 

4. Digite a senha que deve ter de 4 a 6 dígitos; 

5. Pressione o botão (#) para confirmar o cadastro, o LED ficará vermelho; 

6. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

9.3.3. Cadastro de Usuários com Cartão + Senha 

Para cadastrar um usuário com cartão + senha, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (3), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite PIN (número de identificação pessoal) de seu usuário, este número deve ter 4 dígitos; 
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4. Passe o cartão de proximidade que será cadastrado; 

5. Digite a senha que deve ter de 4 a 6 dígitos; 

6. Pressione o botão (#) para confirmar o cadastro, o LED ficará vermelho; 

7. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

9.4. Modo de Verificação de Usuário  
O modo de verificação de usuário determina como será acionado o relé do dispositivo, pode ser 

por ‘’cartão’’, ‘’cartão + senha’’ ou ‘’cartão ou senha’’ 

 

. 

9.4.1. Modo de Verificação de Usuário por Cartão 

Para ativar o modo de verificação de usuário por cartão, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (6), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (10); 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

 

9.4.2. Modo de Verificação por Cartão + Senha 

Para ativar o modo de verificação de usuário por cartão + senha, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (6), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (11); 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 
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5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

Observação: Caso se escolhida esta opção, é obrigatório que o usuário cadastre por Cartão RFID + 

Senha numérica (9.3.3), somente após a entradas dos dois métodos combinados o acesso será 

liberado. Os usuários que estiverem cadastrados por senha ou apenas cartão, perderão o acesso 

sendo necessário a exclusão dos mesmos e o recadastro com os dois métodos de autenticação. 

 

 

 

9.4.3. Modo de Verificação por Cartão ou Senha  

Para ativar o modo de verificação de usuário por cartão + senha, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (6), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (12); 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

Observação: Este é o método padrão de fábrica. Neste método poderão existir usuários cadastrados 

com senhas numéricas ou cartões RFID. Os usuários cadastrados no modo cartão + senha, terão 

acesso com ambos os métodos de autenticação. 

 

9.5. Exclusão de Usuários  

9.5.1. Exclusão de Usuário pelo Cartão 

Para excluir usuários pelo seu cartão cadastrado, siga os passos abaixo: 
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1.  Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (4), o LED ficará verde e piscando; 

3. Pressione o botão (1); 

4. Passe o cartão de proximidade que será excluído; 

5. Pressione o botão (#) para confirmar a exclusão, o LED ficará vermelho; 

6. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

 

9.5.2. Exclusão de Usuário pelo Número de PIN 

Para excluir usuários pelo PIN (número de identificação pessoal) do usuário, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (4), o LED ficará verde e piscando; 

3. Pressione o botão (2); 

4. Digite PIN (número de identificação pessoal) do seu usuário que será excluído, esse número 

deve ter 4 dígitos; 

5. Pressione o botão (#) para confirmar a exclusão, o LED ficará vermelho; 

6. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

9.5.3. Exclusão de Todos os Usuários 

Para excluir TODOS os usuários, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (4), o LED ficará verde e piscando; 

3. Pressione o botão (0); 

4. Digite (0000); 

5. Pressione o botão (#) para confirmar a exclusão, o LED ficará vermelho; 

6. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 
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9.6. Função Recorrência de Negação 
A função recorrência de negação bloqueia o teclado do equipamento durante 5 minutos quando 

geradas seguidas 10 tentativas de abertura com cartões ou senhas não cadastradas ou quando o 

dispositivo está no modo de verificação de usuário cartão + senha, o mesmo irá travar quando geradas 

seguidas 4 tentativas de aberturas com cartões e senhas não cadastradas.  

 

 

9.6.1. Ativar a Função Recorrência de Negação 

Para ativar a função recorrência de negação, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (7), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (01); 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

9.6.2. Desativar a Função Recorrência de Negação 

Para desativar a função recorrência de negação, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (7), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (00); 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 
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9.7. Tempo de Abertura (acionamento do relé) 
Para configurar o tempo de abertura (acionamento do relé), siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (5), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite o tempo em segundos da abertura, ou seja, do acionamento do relé. Este tempo pode 

ser configura de 01 até 99 segundo, esse número deve ter 2 dígitos; 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

9.8. Liberação do Dispositivo  

9.8.1. Liberação por Cartão 

Para liberar o dispositivo (acionar o relé) por cartão, siga os passos abaixo:  

1. Em modo standby; 

2. Passe o cartão de proximidade (RFID) no dispositivo, o LED ficará verde; 

3. O Acesso está liberado. 

 

 

9.8.2. Acionamento por Senha 

Para liberar o dispositivo (acionar o relé) por senha, siga os passos abaixo:  

1. Em modo standby; 

2. Digite a senha no dispositivo; 

3. Pressione o botão (#),o LED ficará verde; 

4. O Acesso está liberado. 
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9.8.3. Acionamento por Cartão + Senha  

Para liberar o dispositivo (acionar o relé) por cartão + senha, siga os passos abaixo:  

1. Em modo standby; 

2. Passe o cartão de proximidade (RFID) no dispositivo; 

3. Digite a senha; 

5. Pressione o botão (#), o LED ficará verde; 

6. O Acesso está liberado. 

 

9.9. Restaurações de Programação  

9.9.1. Restauração das Configurações Padrões 

Para restaurar as configurações padrões do dispositivo, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu de programação; 

2. Pressione o botão (8), o LED ficará verde e piscando; 

3. Digite (99) 

4. Pressione o botão (#) para confirmar, o LED ficará vermelho; 

5. Pressione o botão (*) para sair do menu de programação. 

 

 

9.9.2. Restaurar a Senha de Programação do Dispositivo 

Para recuperar a senha de programação do dispositivo, siga os passos abaixo: 

1. Desligue o dispositivo; 

2. Abra o parafuso que fixa a tampa traseira do equipamento, e retire a tampa; 

3. Localize a jumper S1 na lateral da placa; 

4. Retire-o da posição 1-2 e coloque na posição 2-3; 

5. Ligue o dispositivo, um sinal sonoro com beeps intercalados deve ser emitido;  

6. Desligue o dispositivo e recoloque o jumper S1 na posição original 1-2; 

7. Ligue o equipamento novamente, podendo então acessar novamente o menu de 

programação com a senha de fábrica (123456). 
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10. Termo de Garantia 
Fica expresso que esta garantia é conferida mediante as seguintes condições: 

Nome do cliente: 

Assinatura do cliente:  

Nº da nota fiscal:  

Data da compra: 

Modelo: 

Nº de série:  

Revendedor: 
 

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeitos de 

fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, 

mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao 

Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste 

Termo em todo território nacional.  

2.  A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento, e também por eventuais 

danos a decorrentes de roubos, furtos, assaltos, tentativas de fraudes e/ou sabotagens pelo uso de 

seus produtos. É dever do Consumidor acionar um profissional idôneo, capacitado e especializado. 

O equipamento é garantido contra defeitos dentro das suas condições normais de uso, sendo 

importante que se tenha ciência de que por ser um equipamento eletrônico, não está livre de 

fraudes e burlas que interfiram o seu correto funcionamento. 

3. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o 

Serviço Autorizado, por intermédio dos meios de contatos divulgados no manual do produto ou 

através do telefone (48) 2106-0071, ou ainda, através do e-mail suporte@intelbras.com.br, para que 

possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e sanar o defeito durante o prazo de 

garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a quem não está autorizado, a garantia 

perderá sua validade, já que o produto será considerado violado. 

4. A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o 

defeito não for decorrente de fabricação; b) o defeito ou danos no produto tiver sido causado pelo 

Consumidor e/ou terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil 

defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza 

(raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão 

provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o 

Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o 

produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, 

etc.); e) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado. 

5. Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá contatar o Serviço 

Autorizado, através dos contatos acima disponibilizados, para que possa ser informado sobre a 

disponibilidade de atendimento domiciliar em sua região, e caso disponível, quem poderá contatar 

para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, 

as despesas decorrentes de transporte, bem como a segurança de ida e volta do produto, ficam 

sob a responsabilidade do Consumidor.  

6.  A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou 

substituição do produto defeituoso a Intelbras satisfaz a garantia integral, não cabendo ao 

Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, exemplificativamente, 

porém não limitativos, lucros cessantes, prejuízos originários de paralização do equipamento, danos 

causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quaisquer 

outros emergentes ou consequentes. 

  



 

 


