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DWS biometrie slimline reader
Kiest u voor een hoogwaardige persoonlijke identifi catie die niet overdraagbaar is, dan presenteren wij u de DWS 

FP1200 fi ngerprint reader. Deze fi ngerprint reader is met zijn afmetingen en éénvoud gebaseerd op de slimline 

afmetingen van maar 11mm dik. Middels een helder menu navigeert u makkelijk door diverse functies heen en is 

een handleiding bijna overbodig. De electronica is volledig ingegoten, waardoor hij zeer goed toepasbaar is voor 

buiten gebruik (IP67) of vochtige omgevingen.

De FP1200 bied de mogelijkheid om 50 gebruikers te registreren en direct een 

elektrische grendel of alarm systeem aan te sturen. U kunt gebruik maken van de 

geïntegreerde stuurcontacten of van het wiegand protocol, voor een gecodeerde 

aanstuur overdacht.  Gebruikers kunnen door de beheerder makkelijk worden 

verwijderd, ook als men niet aanwezig is. De reader heeft 2 aparte uitgangen, 

waardoor men met verschillende vingers 2 verschillende functies kan aansturen.

Elektrische sluitplaten 

In diverse mogelijkheden rondom kracht en inbouw toepas-

sing, zowel in arbeidsstroom als ruststroom uitvoeringen.

Magneetgrendels

Voor zowel enkele als dubbele deuren in diverse houdkrachten.

Elektrische grendels en insteek sloten

In diverse krachten en mogelijkheden, in zowel

 arbeidsstroom als ruststroom uitvoeringen.

Elektrische meerpuntssloten  

Gemotoriseerd als solenoidsloten goedgekeurd conform  

SKG**/*** als WK2-3.

Uw dealer:
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DWS elektromechanische vergrendelingen
De DWS toegangscontrole oplossingen kunnen worden gekoppeld aan een variatie van mogelijkheden. In de 

automatisering kunt u denken aan elektrisch aangedreven hekwerken, poorten, garagedeuren, schuifpuien etc. 

Rondom toegangsdeuren heeft DWS ook een zeer uitgebreid aanbod aan elektrische vergrendelingen. Zo bieden 

wij oplossingen op basis van:



Project label
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Omgevingstoepassing
Omgevingen zoals zwembaden of plaatsing op een 

hekwerk, is geen probleem voor de DWS SL-reader. 

Hij is namelijk gebaseerd op IP67, waardoor hij 

zeer geschikt is voor buiten toepassing en vochtige 

omgevingen. Middels de RVS montage plaat en 

behuizing (RVS316), is het esthetisch een zeer fraaie 

toegangscontrole reader en vandaal bestendig.

Veligheidsgraad
Wilt u een laagdrempelige, simpele, maar 

doeltreffende oplossing, dan is de stand alone 

uitvoering een perfecte oplossing. Bij onze stand 

alone modellen serie 1000, zit alle electronica in de 

reader geïntegreerd en kan men direct een elektrische 

sluitplaat of magneetgrendel aansturen.

Wenst u echter een hogere vorm van beveiliging, kies 

dan voor de 1200 serie readers.

Deze serie is gebaseerd op het wiegand protocol. 

De reader wordt gekoppeld aan een externe sturing 

(controller) die aan de binnenzijde wordt gemonteerd. 

Alle gegevens worden in de controller opgeslagen, 

waardoor manipulatie aan de buitenzijde wordt 

voorkomen. Mocht de reader defect zijn, dan blijven 

alle gegevens intact aan de controllerzijde.

 

Integreer de DWS SL-1200 in uw 
huidig of toekomstig project!
Meerdere marktoplossingen zijn voorzien van 

wiegand aansluitingen.

Dit betekent dat u met de juiste instellingen onze 

readers kunt koppelen aan controllers van een 

ander fabrikaat. Dit geeft u de vrijheid om te kiezen 

voor onze esthetisch fraaie modellen, maar de 

mogelijkheden te gebruiken op basis van uw huidig of 

toekomstig toegangscontrole systeem.

DWS slimline readers

Toegangscontrole voor iedereen
De DWS slimline readers spelen in op de behoefte van veiligheid, comfort, design en betrouwbaarheid.

Een DWS slimline reader is universeel in gebruik. Liever een codetableau of een paslezer, of toch beide in één 

oplossing. DWS SL- readers worden geleverd met design labels, hierdoor heeft u de keuze voor de juiste functie en 

uitstraling van de reader. Op project niveau is het zelfs mogelijk om een design label naar eigen ontwerp te maken. 

Opdrachtgevers en architecten kunnen de reader één laten worden met de achtergrond. Zijn zeer compacte 

afmetingen geven hierbij het voordeel dat de reader op vrijwel alle materialen en plaatsen inzetbaar is.

Toegangsbeheer met comfort

U wilt uw telefoon als huissleutel gebruiken? Dat is geen probleem met onze bluetooth reader 

SL-CB1200. Deze is geschikt voor zowel oude als nieuwe generatie toestellen die voorzien zijn 

met bluetooth 2.1 of de nieuwe generatie 4.0 (low energy). Met onze bluetooth transponders 

wordt u automatisch gedetecteerd en schakelt de reader de gewenste deur, poort of hekwerk 

open. Dit is ook een ideale toepassing voor gebruikers met een beperking. Denk hierbij aan 

mensen in een rolstoel, waarbij de deur automatisch wordt aangestuurd als ze enkele seconden 

voor de deur staan. Mocht u geen telefoon bij de hand hebben, dan is onze bluetooth reader 

gecombineerd met een codetableau functie. Zo kunt u altijd nog met een code naar binnen.

Mogelijkheden SL-CP1000EM PL-CP1000MI SL-CP1200 +
CVT1200

PL-CP1200 +
CVT1200

SL-CB1200+ 
CVT1200

Aantal gebruikers 190 190 1000 1000 1000

Werkfrequentie 125.000 Khz (Emarine)  

Werkfrequentie 13,56 Mhz (Mifare)  

Werkfrequentie 2,4GHz 

RVS 316 Frame *   

Kunststof zilver frame *  

Design label ** 1x zwart 1x zwart 2x grijs 2x grijs 1x grijs

Te gebruiken als code of paslezer of beide      code/bluetooth

Electronica in de reader  

Electronica extern in de controller   

Kwijtgeraakte transponders verwijderen     

Output stuursignaal  12-24V/0,5A  12-24V/0,5A  12-24V/0,5A  12-24V/0,5A  12-24V/0,5A

Output potentiaalvrij   

REX contact (schakelaar)     

Aansluitspanning 12-24VDC 12-24VDC 12-24VDC 12-24VDC 12-24VDC

Dupliceren van gegevens middels backup 
kaart

 Mifare/Des-
fi re kaart

Codegebruik eenmalig  

Codegebruik met limiet van kalenderdagen  

Wiegand aansluiting  26 > 58bit  26 > 58bit  26 > 58bit

Afmetingen in mm H 76 x B 49 x D 9 H76 x B49 xD9 H 80 x B 50 x D 11 H 80 x B 50 x D 11 H 80 x B 50 x D 11

*  Emarine readers kunnen ook worden geleverd met een kunststof frame.
   Mifare readers kunnen niet worden toegepast met een RVS frame
**  Bij de 1200 serie wordt er 1 label geleverd met code aanduiding en 1 label 
 zonder code aanduiding, om alleen als paslezer te gebruiken.


