
O teclado de senha RFID, foi desenvolvido para controle de acesso de condomínios, comércios e residências, podendo ser 
acionado por bottons, senhas e cartões.
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Tecnologia que você usa
...............................................................................................................
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Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade 
máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do 
desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando 
conforto e comodidade no seu dia a dia.  

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 

 Cada usuário tem um número de identificação único dentro da memória. Esse número é gerado pelo sistema 
automaticamente e numa sequência de 4 dígitos, que varia de 0001 a 1000. Algumas funções de programação permitem entrar 
o número de identificação do usuário.
 Ao acionar o relé com um cartão cadastrado ou por um pulso negativo na entrada BOT, o led acenderá verde e 
permanecerá aceso, enquanto o relé estiver acionado pelo tempo programado.

 A senha é um número de 4 dígitos de 0001 até 9999, podendo ser repetida entre os usuários. A senha 0000 é reservada 
para o sistema. Cada usuário pode ter uma senha, associada ou não a um cartão. 

 Para acionar o relé com uma senha válida, devemos digitar a senha e pressionar a tecla [#]. O led acenderá verde e 
permanecerá aceso, enquanto o relé estiver acionado pelo tempo programado.

 O acionamento do relé, pelo tempo programado, será realizado pela aproximação do cartão cadastrado, por bottons, e 
ela digitação de uma senha válida ou por um contato momentânio da entrada BOT com o GND.

 Obs.: Enquanto o relé estiver acionado, nenhum cartão cadastrado, pulso de botoeira ou digitação de senha válida irá 
funcionar

 A senha de acesso comum não pode ser associada a um cartão ou a um usuário.

 Ex.: [1234] [#] se a senha for válida, o relé será acionado pelo tempo programado 

SINALIZADOR DOS LED 4

Piscando vermelho a cada 1s

Aceso vermelho

Piscando verde a cada 500ms 

Aceso verde

Modo de operação (Standby)

Modo de programação

Aguardando entrada de dados

Apagando a memória de usuários

Frequência: 125Khz 

Peso: 110gramas

Humidade relativa: 20% 80%

Tipo de cartão: Cartão EM (ID)
Capacidade: 1000 usuários

Dimensões: 120x80x35 (mm)

Corrente de operação: <100mA

Distância de leitura: 1 a 5cm
Memória externa removível 

Temperatura ambiente: 0°C a 60°C

Tensão de operação: 12VDC (10%)

SINALIZAÇÃO DO BUZZER 5

1 bip curto

2 bips curtos

3 bips curtos

1 bip longo

2 bips longos

Tecla pressionada

Etapa de entrada de dados concluída

Operação realizada com sucesso

Erro na operação

Memória de usuários cheia



Para entrar no modo de programação devemos digitar a seguinte sequência: 

MODO DE PROGRAMAÇÃO 3

[ ] [2580] [#] onde [2580] é a senha de programação *

Para sair do modo de programação devemos pressionar a tecla:

[ ] ou aguardar 60 segundos sem nenhuma ação, no modo de programação*

 Após digitar a senha de programação correta, o teclado emitirá 2 bips curtos e entrará no modo de programação, com o led aceso em 
vermelho. Nesse ponto o teclado ficará aguardando por 60 segundos pela entrada da opção de programação, sempre com 2 dígitos. Caso 
nada seja digitado nesses 60 segundos, o teclado emitirá 1 bip curto e retornará ao modo de operação, com o led piscando vermelho a cada 
segundo.

 Ao pressionar a tecla [*] o teclado emitirá 1 bip curto e o led ficará piscando verde a cada 500ms, aguardando a digitação da senha de 
programação.
 Após 15 segundos sem nenhuma ação, o teclado emitirá 1 bip curto e retornará ao modo de operação, com o led piscando vermelho 
a cada segundo.

Alterar a senha de programação

MODO DE PROGRAMAÇÃO 6

 Digite a opção [00] seguida pela nova senha digitada duas vezes, para confirmação. Ao se digitar a senha de 4 dígitos, deve-se 
pressionar a tecla [#] para prosseguir a entrada de dados. No final da digitação, se as senhas forem iguais, o teclado emitirá 3 bips curtos para 
indicar operação ok ou 1 bip longo se hover erro de digitação. No caso de erro, a senha de programação atual não será alterada.

 [ ]      [2580]     [#] [00]    [Nova Senha]  [#]     [Nova Senha] [#]      ou     *

Adicionar senha de acesso comum

 Digite a opção [01] seguida pela senha de acesso comum e finalizando com a tecla [#]. O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar 
operação ok ou 1 bip longo se hover erro de digitação. A senha digitada substituirá a anterior.

  [ ]      [2580]     [#] [01]    [Nova de Acesso Comum]  [#]      *

Adicionar senha de usuário

 Digite a opção [1 0] seguida pela senha do usuário e finalizando com a tecla [#]. O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação 
ok ou 1 bip longo se hover erro de digitação. Cada usuário adicionado terá um número de identificação de usuário único, que será gerado 
automaticamente pelo teclado.

   [ ]      [2580]     [#]  [10]    [Nova de Usuário]  [#]     ou     *

Adicionar cartão de usuário

Digite a opção [1 1] seguida da leitura do cartão de usuário. O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se o cartão 
já estiver cadastrado. Múltiplos cartões poderão ser lidos. Cada cartão lido será adicionado a um número de identificação de usuário único, 
que será gerado automaticamente pelo teclado. Para finalizar a adição de cartões, pressione a tecla [#]. O teclado emitirá 1 bip curto e 
retornará ao modo de programação.

 [1 1]    [Ler cartão de usuário]     ou   [#]     

    [ ]      [2580]     [#]  [1 1]    [Ler cartão de usuário]     ou   ..... [Ler cartão de usuário]        ou    [#]     *

Adicionar cartão e senha de usuário vinculados

Digite a opção [1 2] seguida da leitura do cartão de usuário e da digitação da senha de usuário. Ao ler o cartão o teclado emitirá 2 bips curtos e 
aguardara a digitação da senha de usuário, ou emitirá 1 bip longo se o cartão já estiver cadastrado e retornará ao modo de programação. Após 
digitar a senha de usuário, o teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se a senha for digitada errada. O cartão e 
senha vinculados serão adicionados a um número de identificação de usuário único, que será gerado automaticamente pelo teclado.

     [ ]      [2580]     [#]  [1 2]    [Ler cartão de usuário]     [Senha de usuário] [#]        ou   *

Adicionar cartão de usuário, utilizando o número de série do cartão

 Digite a opção [1 3] seguida pelo número de série impresso no cartão de usuário, com até 10 dígitos e finalizando com a tecla [#]. O 
teclado emitirá 3 bips curtos, para indicar operação ok ou 1 bip longo,se hover erro de digitação. O cartão adicionado terá um número de 
identificação de usuário único, que será gerado automaticamente pelo teclado.

      [ ]      [2580]     [#]  [1 3]    [Número de série do cartão] [#]     ou   *

Adicionar senha de usuário, utilizando o número de identificação de usuário

 Digite a opção [1 4] seguida da senha de usuário, com 4 dígitos e do número de identificação de usuário, também com 4 dígitos. Ao 
digitar a senha e prssionar a tecla [#] o teclado emitirá 2 bips curtos e aguardara a digitação do número de identificação de usuário, ou emitirá 1 
bip longo, se a senha for digitada errada e retornará ao modo de programação. Após digitar o número de identificação de usuário, o teclado 
emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se esse número for digitado errado. A senha de usuário ficará associada ao um 
número de identificação de usuário digitado.

   [ ]      [2580]     [#]  [1 4]    [Senha de usuário] [#]    [Número de identificação de usuário] [#]     ou    *
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Obs: Por possuir memória removível o tempo de gravação dos cartões e bottons é de aproximadamente 2 segundos quando 
aproximado

Obs: Por possuir memória removível o tempo de gravação dos cartões e bottons é de aproximadamente 2 segundos quando 
aproximado



Adicionar cartão de usuário, utilizando o número de identificação de usuário

 Digite a opção [1 5] seguida da leitura do cartão de usuário e do número de identificação de usuário, com 4 dígitos. Ao ler o cartão de 
usuário, o teclado emitirá 2 bips curtos e aguardara a digitação do número de identificação de usuário, ou emitirá 1 bip longo se o cartão já 
estiver cadastrado e retornará ao modo de programação. Após digitar o número de identificação de usuário, o teclado emitirá 3 bips curtos 
para indicar operação ok ou 1 bip longo se esse número for digitado errado. O cartão de usuário ficará associado ao um número de 
identificação de usuário digitado.

      [ ]      [2580]     [#]  [1 5]    [Senha de usuário] [#]    [Número de identificação de usuário] [#]     ou    *

Adicionar cartão de usuário, utilizando o número de série do cartão e o número de identificação de usuário

 Digite a opção [1 6] seguida do número de série do cartão de usuário, com até 10 dígitos e do número de identificação de usuário, 
com 4 dígitos. Ao digitar o número de série do cartão e pressionar a tecla [#] o teclado emitirá 2 bips curtos e aguardara a digitação do número 
de identificação de usuário, ou emitirá 1 bip longo, se a senha for digitada errada e retornará ao modo de programação. Após digitar o número 
de identificação de usuário, o teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se esse número for digitado errado. O cartão 
de usuário ficará associado ao um número de identificação de usuário digitado.

   [ ]      [2580]     [#]  [1 6]    [Senha de usuário] [#]    [Número de identificação de usuário] [#]     ou    *

Excluir usuário pela senha de usuário

 Digite a opção [2 0] seguida da senha de usuário, com 4 dígitos. Ao digitar a senha e pressionar a tecla [#] o teclado emitirá 3 bips 
curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se a senha for digitada errada e retornará ao modo de programação. O número de identificação 
de usuário associado ao usuário excluído, não será utilizado para a associação automática do teclado.
Obs.: Como mais de um usuário podem ter a mesma senha, todos os usuários com essa mesma senha serão excluídos.

    [ ]      [2580]     [#]  [2 0]    [Senha de Usuário] [#]         ou     *

Excluir usuário por cartão de usuário

 Digite a opção [2 1] seguida da leitura do cartão de usuário. O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se 
o cartão já estiver cadastrado. Multiplos cartões poderão ser excluídos. O número de identificação de usuário dos cartões excluídos, não 
serão utilizados na sequência automática do teclado. Para finalizar a exclusão de cartões, pressione a tecla [#]. O teclado emitirá 1 bip curto e 
retornará ao modo de programação.

  [ ]      [2580]     [#]  [2 1]    [Ler cartão de usuário]         ou     [#]  ...[Ler cartão de usuário]       ou    [#]     *

Excluir usuário por número de identificação de usuário

 Digite a opção [2 2] seguida do número de identificação de usuário, com 4 dígitos. Ao digitar esse número e pressionar a tecla [#] o 
teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se a esse número for digitado errado e retornará ao modo de 
programação. O número de identificação de usuário associado ao usuário excluído, não será utilizado para a associação automática do 
teclado.

   [ ]      [2580]     [#]  [2 2]    [Senha de usuário] [#]        ou     *

    [ ]      [2580]     [#]  [2 3]    [Senha de usuário] [#]        ou     *

Excluir todos os usuários

 Digite a opção [2 4] seguida de [0000] e finalizando com a tecla [#]. O teclado emitirá 2 bips curtos e manterá o led aceso em verde, 
enquanto a memória estiver sendo apagada. Após o apagamento de toda a memória, o teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok 
e retornará  ao modo de programação. O número de identificação de usuário será zerado.

     [ ]      [2580]     [#]  [2 4]    [0000] [#]      (aguarde o apagamento)  *

 Obs.: O tempo de apagamento de toda a memória poderá chegar a 15 segundos

15

13

12

11

10

9

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

Excluir usuário por número de série do cartão de usuário

 Digite a opção [2 3] seguida do número de série do cartão de usuário, com até 10 dígitos. Ao digitar esse número e pressionar a tecla 
[#] o teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo se a esse número for digitado errado e retornará ao modo de 
programação. O número de identificação de usuário associado ao usuário excluído, não será utilizado para a associação automática do 
teclado.
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Obs: Por possuir memória removível o tempo de gravação dos cartões e bottons é de aproximadamente 2 segundos quando 
aproximado

Obs: Por possuir memória removível o tempo de exclusão dos cartões e bottons é de aproximadamente 2 segundos quando 
aproximado



Configurar o tempo de acionamento do relé

 Digite a opção [3 1] seguida do tempo de acionamento, com 2 dígitos e finalizando com a tecla [#]. 
O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou emitirá um bip longo se o tempo for digitado errado.

     [ ]      [2580]     [#]  [3 1]    [T]  [T] [#]        ou   * onde: TT é o tempo de acionamento de 01 a 99 segundos 

Retornar às configurações de fábrica

 Digite a opção [4 0] seguida de [0000] e finalizando com a tecla [#]. O teclado emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok e 
retornará ao modo de programação.

    [ ]      [2580]     [#]  [4 0]    [0000] [#]        *

Obs.: Somente o modo de acionamento do relé e o tempo de acionamento do relé retornarão aos valores de fábrica, ou seja, cartão ou
senha e 1 segundo, respectivamente.
 

 Siga os seguintes passos para retornar a senha de programação ao padrão de fábrica:

1. Desligue o teclado da fonte de alimentação e aguarde 2 segundos.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla [*].
3. Ligue o teclado à fonte de alimentação.
4. Após 1 bip longo a senha de programação retornará ao padrão de fábrica (2580).

PROGRAMAÇÃO DE USUÁRIO 7

 Pressione a tecla [#] e digite o número de identificação do usuário, seguido da senha antiga e depois digite duas vezes a nova senha, 
para confirmar. Cada número digitado deve ser finalisado com a tecla [#]. O teclado emitirá 2 bips curtos para cada número digitado e após a 
última tecla [#] pressionada, emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo, caso algum número tenha sido digitado errado.

 [#]   [Número de usuário] [#]       [Senha antiga] [#]     [Nova senha] [#]     [Nova senha] [#]       

 Pressione a tecla [#] e leia o cartão de usuário. Depois digite a senha antiga, seguida por duas vezes a nova senha, para confirmar. 
Ao ler Cada número digitado deve ser finalisado com a tecla [#]. O teclado emitirá 2 bips curtos para cada número digitado e após a última tecla 
[#] pressionada, emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo, caso algum número tenha sido digitado errado.

 [#]   [Ler cartão de usuário] [#]         [Senha antiga] [#]     [Nova senha] [#]     [Nova senha] [#]       

Alterar a senha de usuário, utilizando o cartão de usuário

 Pressione a tecla [#] e digite o número de série do cartao de usuário,seguido da senha antiga e depois digite duas vezes a nova 
senha, para confirmar. Cada número digitado deve ser finalisado com a tecla [#]. O teclado emitirá 2 bips curtos para cada número digitado e 
após a última tecla [#] pressionada, emitirá 3 bips curtos para indicar operação ok ou 1 bip longo, caso algum número tenha sido digitado 
errado.

 [#]   [Número de série do cartão de usuário] [#]        [Senha antiga] [#]     [Nova senha] [#]     [Nova senha] [#]       

Alterar a senha de usuário, utilizando o número de série do cartão de usuário

CERTIFICADO DE GARANTIA8

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, 
situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, 
Garça- SP, CEP 17406-208, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 
315.019.061.116, garante esse aparelho contra defeitos de projetos, 
fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de 
qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a 
que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.
No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC 
fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:
a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como:
raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com 
as instruções de instalação;
c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
d) Se o produto não for utilizado em condições normais;

Revendedor: ............................................................................................

Telefone: ..................................................................................................

Endereço: ................................................................................................

Cidade: ....................................................................................................

Comprador: .............................................................................................

Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de 
Garantia.

e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.

Telefone: ..................................................................................................

Produto IPEC: ..........................................................................................
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Configurar o modo de acionamento do relé

 Digite a opção [3 0] seguida do modo de acionamento, com 1 dígito e finalizando com a tecla [#]. O teclado emitirá 3 bips curtos para 
indicar operação ok ou emitirá um bip longo se a opção de acionamento estiver errada.

    [ ]      [2580]     [#]  [3 0]    [M] [#]        ou  *
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Somente Cartão

Cartão ou Senha 

Cartão e senha 

Somente os usuários com cartão cadastrado terão acesso

Qualquer usuário com senha ou cartão cadastrado terá acesso

Somente os usuários com cartão e senha cadastrados terâo acess

M MODO DESCRIÇÃO

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

[Nova Senha de programação] 
ou

Retornar a senha de programação ao valor de fábrica19

As seguintes opções são realizadas fora do modo de programação e podem ser executadas pelo próprio usuário:

20 Alterar senha de usuário, utilizando número identificação do usuário: 


