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DWS standalone controller CVT1200

Introductie

De CVT1200 is een enkele deur controller die gecombineerd kan worden met de DWS 
1200 serie readers of een ander fabricaat reader welke voorzien is van een Wiegand 26-37 
bits uitgang.
De controller wordt geleverd inclusief een infrarood handzender voor het gemakkelijk 
in bedrijf nemen. De CVT1200 ondersteunt 1000 gebruikers, waarbij gegevens kunnen 
worden overgedragen.

Eigenschappen

• 1000 gebruikers, data overdracht d.m.v. synchroniseren is mogelijk.
• Multi access modes: kaart/tag, code of kaart/transponder+code. 
• Te combineren met de DWS 1200 serie wiegand readers met 26 of 37 bits uitgang.
• Kan gecombineerd worden met ieder codetableau voorzien van 4bits, 8bits (ASCII), of 

10bits Virtual number output.
• Ondersteunt masterkaart functie.
• Bestand tegen lage temperaturen tot -400 C

 
Technische gegevens:

Gebruikers Aantal: 1000

Aansluiting Voltage: 9~24V DC

Amperage opname: < 20mA

Relay Type: 1 (NO, NC, Common)

Aansturing relaisuitgang: 1~99 Seconden (5 seconden is standaard)

Belastbaarheid relais: 2A. Maximum

Wiegand Interface Input Wiegand 26~37 bits

Output Wiegand 26~37 bits

Omgeving Bescherming: Bescherming IP24

Werkbare temperatuur: -400 C ~ 600 C (-400 C ~ 1400 C)

Werkbare vochtomgeving 0 ~ 90% RH

Behuizing Materiaal/kleur Kunststof / zwart

Afmetingen L65mm × B54mm × D19mm

Gewicht 40g
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In de doos wordt geleverd:

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Remote Control
CVT 1200 controller

Infrarood handzender

Diode IN4004 (voor beveiliging relais circuit)

Set schroeven

Set pluggen

Schroevendraaier

Master Add Card Master Delete Card
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Installatie CVT1200

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

Infrarood ontvanger

LED status aanduiding

Geluidsignaal

Contole led 

Wiegand Input Data 1

Wiegand Input Data 0

-  aansl. (9~24V) gestab. voeding

+  aansl. (9~24V) gestab. voeding

REX aansluiting schakelaar ( n.o. )

N.O. relais uitgang 
(installeer meegeleverde diode)     

Negatieve aansluiting naar grendel 
(zie jumper instelling)

Common aansluiting voor relais 
uitgang (standaard)

N.C. relais uitgang
(installeer meegeleverde diode)

Geluid- en Ledindicatie

Signaal LED Indicatie aanduiding

- rood Stand-by

1 x beep rood Naar programmeermodus

1 x beep oranje In programmeermodus

3 x beep - Foutmelding

1 x beep rood Programmeermodus verlaten

1 x beep groen Open sturen grendel
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Aansluitschema CVT1200

Stuurspanning naar grendel op basis van arbeidstroom

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

geel

bruin

wit 

groen

zwart

rood

Grendel

REX
schakelaar

Voeding

Stuurspanning naar grendel op basis van ruststroom

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

geel

bruin

wit 

groen

zwart

rood

Grendel

REX
schakelaar

Voeding

Let op! Installeer de bijgeleverde 1N4004 diode tussen de relaisuitgang van de 
controller (NO) en de grendel (GND). Dit om schade aan de reader te 
voorkomen.
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Programmeren Master Add Card en Master Delete Card

Bijgeleverde Master Add Card en Master Delete Card zijn reeds geprogrammeerd in 
de controler. Indien ze kwijt zijn geraakt of u wilt deze kaarten opnieuw aanmaken 
volgt u de onderstaande procedure.

Zorg dat de jumpers in de controller in de fabrieksstand staan (beide verticaal 
aanwezig voor stuurspanning). Na de onderstaande masterkaart programmering 
bepaalt u of de jumpers staan ingesteld op basis van de toepassing stuurspanning of 
potentiaal vrij (voor uitleg over de jumperinstelling zie pag. 6).

Beide kaarten zijn nu geprogrammeerd, waarbij de Master Add Card dient 
om gebruikers toe te voegen. De Master Delete Card dient om gebruikers te 
verwijderen.

Opmerkingen:

• Afhankelijk van het readertype is het mogelijk om hier verschillende  
transponders of kaarten van fabrikanten te gebruiken. De DWS readers zijn 
momenteel op de markt op basis van de Emarine 125KHz techniek en op basis 
van de Mifare classic 13,56Mhz.

• Indien er geen transponder/kaart voor de reader wordt gehouden, dan dient 
u de exit schakelaar of de verbinding minimaal 10sec. aan te houden, na 
activering van de spanning.

• Bij het uitvoeren van deze reset blijven alle gegevens actief in de controller.
     

1
EXIT

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

2 LED

2x BEEP

3
Onderbreek de spanning Exit ingedrukt houden of maak 

een verbinding tussen OPEN 
en GND(COM).

Maak spanning actief. U hoort 
2x beep en de LED brandt 
oranje.

EXIT

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

4
Laat EXIT los of verbreek de 
verbinding tussen OPEN en 
GND(COM).

<10 sec.

1         2
5

Master Add 

Card

Master Del. 

Card

Binnen 10 sec. eerst de 
mastertransponder (MT), daarna 
controltransponder (CT) voor de 
reader houden.
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Aansluiting op basis van potentiaalvrij contact

1. Verwijder voorzichtig de kap van de 
CVT1200 controller.

2. Verwijder de jumpers bevestigd op 1-2 
en 3-4. 

re
la

is

3            1

4            2

3. Plaats één jumper terug over pin 1-3.
4. Plaats de controllerkap weer terug en 

berg de andere jumper goed op.

Let op! Indien men spanning door het contact naar de grendel stuurt, dient 
deze gelijk te zijn aan de aansluitspanning +/- van de controller. Anders kan 
dit een defect veroorzaken.
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Programmeren van HSP1210U

Bij het programmeren van de DWS reader HSP1210U heeft u 2 keuzes: 

1.  

Master Add Card

Master Del. Card

Master Add Card en Master Delete Card via de reader.  
 
 
 

2. 1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Remote Control

Met bijgeleverde IR handzender. Data overdracht gaat via de 
handzender binnen een bereik van ca. 4m, naar de controller 
(gericht op het IR oog).  

Op de volgende pagina’s vindt u de programmeervolgorde.
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Gebruikers toevoegen middels Master Add Card

User Transponder toevoegen:

              		 	 		

  Master Add Card             UT transponder              Master Add Card
           (master)                               (user)                                       (master)

Het is mogelijk meerdere UT transponders op deze manier toe te voegen.

     

   

UT
Master Add Card Master Add Card

Gebruikers verwijderen middels Master Delete Card

User Transponder verwijderen:

              		 	 		

Master Delete Card            UT transponder              Master Delete Card
           (control)                               (user)                                       (control)

Het is mogelijk meerdere UT transponders op deze manier te verwijderen.

UTMaster Del. Card Master Del. Card
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Programmeren middels IR handzender

Richt de handzender op het IR oog van de zwarte DWS CVT1200 controller en 
hanteer de gewenste onderstaande programmakeuze

Programmeermodus actief maken:

1 Activeer de mastercode ∗  mastercode # 
(Fabrieksinstelling mastercode = 123456)

2 Afsluiten ∗
   

Mastercode wijzigen

1 Activeer mastercode ∗  mastercode #

2 Wijzig mastercode     nieuwe mastercode   #   nieuwe mastercode  #
      (code: max.6 digits)

3 Afsluiten ∗

Wijzigen Wiegand modus
(niet nodig bij de DWS 1200 readers)

1 Activeer mastercode ∗  mastercode #

2 Wiegand Input bits   (26 of 37)  #   
Fabrieksinstelling is 26bits. 

PIN Input bits  (4, 8 of 10) #
4 betekent 4 bits, 8 betekent 8 bits, 10 betekent 10 digits 
virtual nummer

3 Afsluiten ∗
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Toevoegen/verwijderen van gebruikers

Richt de handzender op het IR oog van de zwarte DWS CVT1200 controller en 
hanteer de gewenste onderstaande programmakeuze 

Dit kan middels een transponder/kaart toe te voegen óf door een code toe te 
voegen. Beide manieren worden hieronder beschreven.

1. Gebruikers toevoegen middels handzender

1 Activeer 
mastercode

∗  mastercode #

2 Toevoegen Toevoegen zonder 
referentie.
(wordt opgeslagen op een 
willekeurige vrije plaats)

 houdt transponder voor reader  #
(Herhaal stap 2 voor meerdere transponders/
kaarten achter elkaar)

OF:
Toevoegen voorzien 
van positienummer 0 
t/m 999.
(geeft de mogelijkheid om 
kwijtgeraakte transponders/
kaarten te verwijderen)

  positie nr.   #   houdt transponder 
voor de reader  #
(Positie nr. is een nummer tussen 0-999)

OF:
Toevoegen middels 
transponder ID 
nummer.
(als deze is vermeld op de 
transponder of kaart)

   ID transponder/kaartnummer) #  
(ID is 8 of 10 digits)

OF:
Toevoegen als één 
opvolgende groep.
(Maximaal 1000 
transponders/kaarten met 
een opvolgend ID nummer. 
Duurt ca. 2 minuten)

 transponder ID  # aantal 
transponders  # eerste transponder 
ID #
(Aantal = bv 250 transponders)
(Nummers moeten opvolgend zijn)

3 Exit ∗
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Verwijderen van gebruikers middels handzender

Richt de handzender op het IR oog van de zwarte DWS CVT1200 controller en 
hanteer de gewenste onderstaande programmakeuze

1 Activeer mastercode ∗  mastercode #

2 Verwijder gebruikers 
middels positienummer 
(0-999).

		Positienummer(0-999)    #

OF: Verwijder de 
gebruiker met behulp van 
de transponder.

   (Houd de transponder voor de reader)   #

OF: Verwijder de 
gebruiker middels zijn 
transponder.

   (Code vermeld op de transponder)   #

OF: Alle gebruikers 
verwijderen

   (Master code)   #

3 Exit ∗
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CVT1200 controllers synchroniseren

De CVT1200 controller ondersteunt de mogelijkheid om de data te versturen van 
geprogrammeerde gebruikers van de CVT1200 mastercontroller naar de CVT1200 
slave controller. Maximaal 1 slave controller kan tegelijkertijd worden gekoppeld.

Aansluitschema master-slave:

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

Voeding

BEEP

LED

D1

D0

GND

+DC

IR

OPEN

NO

GND
(COM)

NC

Opmerkingen:

• Dit werkt alleen met de CVT1200 controllers onderling (geen ander fabrikaat).
• De mastercode van alle controllers dient gelijk te zijn. 
• De mastercontroller moet voorzien zijn van data, de slavecontroller dient leeg 

te zijn.
• Bij de overdracht wordt bestaande data overschreven.
• Bij 1000 posities dient u rekening te houden met een overdrachtstijd van ca. 3 

minuten.
• Voor het uitvoeren van data synchronisatie dient u de handzender te richten op 

de mastercontroller.
• Zorg dat de slavecontroller de programmering niet ontvangt. Plak desnoods 

tijdelijk het IR oog af.

Synchronisatie programmeren:

1 Activeer mastercode ∗  mastercode #

2 Activeer synchronisatiedata         #
(binnen ca. 3 minuten licht de LED groen op. Dit betekent dat 
alle data is verzonden)

3 Exit ∗
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Relais configuratie

Richt de handzender op het IR oog van de zwarte DWS CVT1200 controller en 
hanteer de gewenste onderstaande programmakeuze 

Uitgang gebaseerd op pulscontact of toggle modus.

1 Activeer mastercode ∗  mastercode #

2 Puls uitgangstijd     (1~99)    #   
De relaistijd is instelbaar tussen 1 en 99 sec. 
Fabrieksinstelling is 5 seconden.

OF: Toggle Modus  
(signaal aan / uit )

      # 
Actief  AAN/UIT  toggle modus

3 Exit ∗

Instelling LED en geluidsignaal van de CVT1200

1 Activeer 
mastercode

∗  mastercode #

2 Beepsignaal UIT       #    (fabrieksinstelling)

AAN       #

LED indicatie AAN       #    (fabrieksinstelling)

UIT       #

3 Exit ∗
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Montage van de HSP1210U reader
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technische gegevens van de paslezer

Aansluiting 9-24VDC

Amperage opname < 25mA

Frequentie 125Khz en 13,56Mhz

EM & Hid Card

NXP Mifare, 
Mifare Plus, 
DesFire, Mifare 
Pro, Mifare 
UltraLight, Mifare 
Class 4K cards 

125Khz

13,56Mhz

Leesbereik 2-6cm

Output Wiegand 26 standaard. 
26>44bit alsmede 56 en 58 bit mogelijk

Bescherming IP66

Werkbare temperatuur -40 C ~ 60 C

Werkbare vochtomgeving 10 ~ 90% RH

Behuizing  IK10 metaal vandalisme bestendig

Afmetingen L 105 x B 49 x D 21 mm
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Gebruikersadministratie

Positie Naam Transponder nr:
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Positie Naam Transponder nr:
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DWS Safe and Secure

Denariusstraat 21F
4903RC Oosterhout (NB)
 
Tel:   +31 162 515 604

E-mail:   info@dwsolutions.nl
Website:  www.dwsolutions.nl
 

Uw Dealer:


