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DWS standalone HS-CP600EMI

Introductie

De HS-CP600EMI is een universeel keypad dat dienst kan doen als standalone keypad 
toegangscontrole of als standaard Wiegand reader. Het maakt gebruik van Atmel MCU 
dat een stabiele prestatie garandeert.

De HS-CP600EMI ondersteunt 600 gebruikers. Het ondersteunt meervoudige 
toegangsmodi in zowel de kaartlezer, code toegang, kaart + code toegang als 
meervoudige kaart + code toegang. Het leest 125KHz EM & HID voor lage frequentie 
en 13,56MHz voor hoge frequentie tokenkaarten en -tags. Een ander voordeel van de 
HS-CP600EMI zijn de extra functies, zoals: toegangskaarten, blokregistratie, interlocking, 
Wiegand 26-37 bits interface, 12~28V AC/DC voltage, etc.

Eigenschappen

• Relais uitgang potentiaal vrij.
• 600 gebruikers.
• Code lengte: 4-6 cijfers.
• Kaarttype: 125KHz EM kaart, 125KHz HID kaart, 13.56MHz Mifare kaart.
• Wiegand 26-27 bits invoer en uitvoer.
• Kan gebruikt worden als Wiegand lezer met LED & Buzzer output.
• Kaart blokregistratie.
• 3 kleuren led display.
• Pulse mode en Toggle mode.
• 2 apparaten kunnen verbonden worden voor 2 deuren.
• Ingebouwde ‘Light Depended Resistor’ (LDR) voor het tegengaan van sabotage.
• Verlichte toetsen.
• Waterproof conform IP66.
• Bestand tegen lage temperaturen (-40oC)
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Technische gegevens:

Gebruikers Aantal:
Algemene gebruikers:
Master gebruikers

600
598
2

Aansluiting Voltage:
Standby
Actief

12~28V AC/DC
<65MA
<100MA

Proximity 
kaartlezer

Frequentie techniek
Leesafstand

125KHz & 13,56MHz
2-6 cm

Relay Type: 1 (NO, NC, Common)

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

Belastbaarheid relais: 2A. Maximum

Aansluitmogelijk-
heden

Relay output, exit schakelaar, alarm, 
deurcontact, Wiegand input, Wiegand 
output

Wiegand Interface Input Wiegand 26~37 bits

Output Wiegand 26~37 bits

Code output 4 bits, 8 bits(ASCII), 10 cijfers Virtueel 
getal

Omgeving Bescherming Bescherming IP66

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

Werkbare vochtomgeving 0 ~ 98% RH

Behuizing Materiaal/kleur Poedercoated

Afmetingen L150mm × W51mm × H23mm

Gewicht 500g
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In de doos wordt geleverd:

Diode 1N4004 (voor

relay circuit beveiliging)

Pluggen

Zelf tappende schroeven

Schroevendraaier

Master kaarten
Master toevoeg

kaart

Master verwijder

kaart
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Installatie HSCP600EMI

• Verwijder de achterplaat van de HS-CP600EMI.
• Boor twee gaten (A en C) voor de pluggen/schroeven en één gat (B) voor de kabel.
• Plaats de meegeleverde pluggen in de boorgaten.
• Bevestig de achterplaat van de HS-CP600EMI stevig op de muur met 2 schroeven met 

platte kop.
• Trek de kabel door het kabelgat.
• Bevestig het geheel op de achterplaat.
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Aansluitcontacten HS-CP600EMI

Kleur draad Functie Opmerking

Basis standalone aansluiting

Rood AC & DC 12-28V AC/DC spanning ingang + 

Grijs en Zwart AC & DC 12-28V AC/DC spanning ingang +

Zwart GND Spanning ingang -

Blauw Relay NO Maakcontact relais

Wit en Zwart Relay Common Grondcontact

Groen en Zwart Relay NC Verbreekcontact relais

Geel OPEN Aansturing schakelaar (REX)

Pass-Through aansluiting (Wiegand reader of controller)

Groen Data 0 Wiegand input/output Data 0

Wit Data 1 Wiegand input/output Data 1

Geavanceerde input en output eigenschappen

Grijs Alarm output Negatief contact voor alarm

Bruin Contact Input Deur/Poort contact input (normaal gesloten)

Bruin en Zwart Deurbel A Contact voor deurbel

Geel en Zwart Deurbel B Contact voor deurbel

Geluid- en LEDindicatie

Status LED Buzzer

Stand by Rood licht brandt fel -

Kom in de 
programmeermodus

Rood licht brandt normaal 1 beep

In programmeermodus Oranje licht brandt fel 1 beep

Bedieningsfout - 3 beeps

Kom uit de 
programmeermodus

Rood licht brandt fel 1 beep

Slot openen Groen licht brandt fel 1 beep

Alarm Rood licht brandt kort beeps
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Technisch aansluitschema

Voeding - algemeen

Voeding - toegangscontrole

Power

Exit Button

_ 

+

Fail- Safe Lock: NC

Fail- Secure Lock: NO

Power "+"

1
n
4
0
0
4

Lock

Door 
detecting switch

Power "+"

Alarm "-"

Alarm "-"

Alarm

_ 

+

12-28V AC/DC

D0

D1

ALARM-

OPEN

D_IN

GND

AC&DC

AC&DC

NC

COM

NO

Groen

Wit

Grijs

Geel

Bruin

Rood

Grijs & Zwart

Blauw

Wit & Zwart

Groen & Zwart

Zwart

Exit Button

Door 
detecting switch

Alarm "-"

Alarm "-"

Alarm
_ 

+

Power

GNDNOCOMNC +12V

DC 12V/3A

_ 
+ _ 

+

Fail-Secure lockFail-Safe lock

PUSH

D0

D1

ALARM-

OPEN

D_IN

GND

AC&DC

AC&DC

NC

COM

NO

Groen

Wit

Grijs

Geel

Bruin

Rood

Grijs & Zwart

Blauw

Wit & Zwart

Groen & Zwart

Zwart

Installeer een 1N4004 of een vergelijkbare 
diode wanneer een standaard voeding  
wordt gebruikt om beschadiging van het 
keypad te voorkomen. De 1N4004 diode is 
meegeleverd.
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Basis coniguratie

Programmeermodus actief maken en alsuiten:

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

2 Programmeermodus afsluiten ∗
   

Mastercode wijzigen

1 Activeer 
programmeermodus

∗  mastercode #

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

3 Programmeermodus 
afsluiten (EXIT)

∗

Wijzigen van de werkmodus
De HS-CP600EMI 3 werkmodi: de standalone modus, de controllermodus en de 
Wiegand reader modus. De fabrieksinstelling is op de standalone modus ingesteld.

1 Activeer 
programmeermodus

∗  mastercode #

2 Standalone/controller 
mode 

#  (fabrieksinstelling)  

Wiegand reader mode #

3 EXIT ∗
STANDALONE MODE 
HS-CP600EMI kan gebruikt worden als Standalone Reader voor een enkele deur. 
(fabrieksinstelling)
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Gebruikers toevoegen middels master Add Card

Transponder/kaart toevoegen:

              		 	 		

   MT transponder             UT transponder                 MT transponder
           (master)                               (user)                                       (master)

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

Code toevoegen:

       Gebruikers CODE   	#	

 MT transponder                                                         MT transponder
           (master)                                                                                 (master)

Het is mogelijk om meerdere codes achter elkaar in te voeren.

UT
Master Add Card

Master Add Card

Master Add Card Master Add Card
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Gebruikers verwijderen middels Master Delete Card

User Transponder verwijderen:

              		 	 		

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

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

Code verwijderen:

       Gebruikers CODE   	#	

 Master Delete Card                                                    Master Delete Card
           (user)                                                                                    (user)

Het is mogelijk om meerdere codes achter elkaar in te voeren.

Master Del. CardMaster Del. Card

UTMaster Del. Card Master Del. Card
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Programmeren via het codetableau

Het programmeren zal afhangen van de gekozen coniguratie voor het 
toegangsbeheer. Volg de instructies die horen bij uw coniguratie.

Opmerkingen:
• GebruikersID 

Wijs een gebruikers-ID toe aan de toegangskaart / code om overzicht 
te houden. De algemene gebruikers-ID kan een cijfer zijn van 0-597. De 
zogenaamde 'Panic user' heeft een ID van 598-599. 
LET OP: ID's hoeven niet te worden voorafgegaan door één of meerdere nullen. 
Het bijhouden van gebruikers-ID is cruciaal, aangezien deze bekend moet zijn bij 
het verwijderen of aanpassen van een gebruiker.

• Proximity Kaart 
Iedere 125 KHz industrieel gestandardiseerde 26 bits HID/EM én 13,56 MHz 
mifare kaart.

• Code 
Kan iedere combinatie van 4 tot 6 cijfers zijn, met uitzondering van het 
gereserveerde getal: 8888. 

HS-CP600EMI - Basisinstructies
Functie omschrijving Handeling Opmerking

Activeer 
programmeermodus

∗ 123456 # 123456 is de 
fabrieksinstelling voor de 
mastercode

Mastercode aanpassen  (nieuwe code) # 
(herhaal nieuwe code) #

Code bestaat uit 6 cijfers

Kaartgebruiker toevoegen (lees kaart) # Kaarten kunnen 
aaneengesloten worden 
toegevoegd

Code-gebruiker 
toevoegen

 (code) #

Gebruiker verwijderen  (lees kaart) #
 (code) #

Voor kaartgebruiker
Voor code-gebruiker

EXIT (programmeermodus 
afsluiten)

∗
Cellen samenvoegen

Kaartgebruiker Lees de kaart

Code-gebruiker Voer code in
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Algemene gebruikers toevoegen

1 Activeer programmeer modus ∗  mastercode #

Kaart voor gebruiker toevoegen

2 Auto ID 
De HS-CP600EMI wijst een 
ID toe aan het eerstvolgende 
beschikbare ID nummer

 (lees kaart) # 
De kaarten kunnen aaneengesloten 
toegevoegd worden.

OF: Kies een speciiek ID 
Geeft de mastergebruiker de 
mogelijkheid een zelfgekozen ID 
toe te wijzen

 (gebruikers-ID) # (lees kaart) # 
Gebruikers-ID is ieder getal tussen 0-597

OF: Via kaartnummer  (invoer 8/10 cijferig kaartnummer) #

OF: Blokregistratie 
Geeft mastergebruiker de 
mogelijkheid om 598 kaarten 
toe te voegen in één enkele stap. 
Programmeertijd is 2 minuten.

 (gebruikers-ID) # (aantal kaarten) # 
(eerste kaartnummer) #
Kaartnummer moet opeenvolgend zijn. 
Aantal kaarten is het aantal kaarten dat 
toegevoegd moet worden.

3 EXIT ∗
Code voor gebruiker toevoegen

2 Auto ID
De HS-CP600EMI wijst een 
code toe aan het eerstvolgende 
beschikbare ID nummer

 (Code) #
De codes kunnen aaneengesloten 
toegevoegd worden.

OF: Kies een speciiek ID 
Geeft de mastergebruiker de 
mogelijkheid een zelfgekozen ID 
toe te wijzen aan een code

 (gebruikers_ID) # (Code) #

3 EXIT ∗
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PANIC users toevoegen

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 Kaart toevoegen  (gebruikers-ID) # (lees kaart / invoer 
van 8/10 cijferig kaartnummer)
(gebruikers-ID is het nummer 598 of 599)

OF: Code toevoegen  (gebruikers-ID) # (Code) #
(gebruikers-ID is het nummer 598 of 599)

3 EXIT ∗

Code van gebruikers aanpassen

Deze stap wordt buiten de programmeermodus uitgevoerd. Gebrukers kunnen dit 
zelf doen.

1 Code aanpassen via kaart
Bij toevoegen wordt automatisch 
ruimte vrijgemaakt op code 8888

∗ (lees kaart) (oude code) (nieuwe code) 
# (herhaal nieuwe code) #

Code aanpassen via code ∗ (gebruikers-ID) # (oude code) # 
(nieuwe code) # (herhaal nieuwe code) #

2 EXIT ∗
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Gebruikers verwijderen

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

Verwijder gebruikerskaart (algemeen)

2 Verwijder via kaart  (lees kaart) #
Kaarten kunnen aaneengesloten 
verwijderd worden

OF: Verwijder via ID  (gebruikers-ID) #

OF: Verwijder via kaartnummer  (invoer 8/10 cijferig kartnummer) #

3 EXIT ∗
Verwijder gebruikers-code (algemeen)

2 Verwijder via code  (invoer code) #

OF: Verwijder via ID  (gebruikers-ID) #

3 EXIT ∗
Verwijder Panic User

2 Verwijder PANIC-kaartgebruiker  (gebruikers-ID) #

OF: verwijder PANIC code 
gebruiker

 (gebruikers-ID) #

3 EXIT ∗
Verwijder alle gebruikers

2 Verwijder alle gebruikers  (mastercode) #

3 EXIT ∗
Instellen van de Relay Coniguratie

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 Pulse mode  (1-99) # (fabrieksinstelling)
De relay-tijd is 1-99 seconden. 1=50mS. 
Standaard is 5 seconden ingesteld.

OF: Toggle mode   #
Stelt de Relay in op ON/OFF toggle 
mode

3 EXIT ∗
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Instellen van de toegangsmodus

Voor meervoudig kaart/code toegangsbeheer kan de interval tijd voor 
het lezen of invoeren van codes niet langer zijn dan 5 seconden. Wordt 
de tijd van 5 seconden overschreden, dan valt de HS-CP600 EMI in de 
standby modus.

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 Toegang met kaart 		#

OF: Toegang met kaart + code 		#

OF: Toegang met kaart of code 		#

OF: Meervoudig kaart/code 		(2-9) #

3 EXIT ∗
Deur detectie waarschuwingen
Het volgende geldt wanneer er een optioneel magnetisch contact of ingebouwd 
magnetisch contact van het slot wordt gebruikt.

Door Open Too Long (DOTL) waarschuwing
Wanneer de deur normaal geopend wordt, maar niet gesloten wordt na 1 minuut, 
zal de interne buzzer automatisch 1 minuut gaan beepen om mensen te attenderen 
om de deur te sluiten. De buzzer stopt daarna automatisch.

Door Forced Open waarschuwing
In de volgende gevallen zullen de interne buzzer en het alarm beide in werking 
treden. 

• wanneer de deur geforceerd wordt 
• wanneer de deur geopend wordt na 60 seconden
• wanneer het elektro-magnetisch slot niet juist wordt gesloten 

U moet de mastercode of een geldige code invoeren om het geluid te stoppen.

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 Deur detectie uitzetten 		#   (fabrieksinstelling)

Deur detectie aanzetten 		#

3 EXIT ∗

< 5 s
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Het sabotage alarm instellen

Het sabotage alarm wordt geactiveerd na 10 ongeldige toegangspogingen met een 
kaart (de fabrieksinstelling staat op 'uit').  Het kan zo ingesteld worden dat er 10 
minuten lang geen toegang mogelijk is, nadat een geldige kaart/code of mastercode 
wordt ingevoerd.

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 sabotage alarm uit # 		#       (fabrieksinstelling)

sabotage alarm aan 		#       (toegang wordt 10 min.
                       lang geweigerd)

sabotage alarm aan (Alarm) 		#

3 EXIT ∗
Geluid en LED indicatie instellen

1 Activeer programmeermodus ∗  mastercode #

2 Controle geluiden UIT = #       AAN = #

Controle led  UIT = #                              AAN = #

Controle verlicht toetsenbord UIT = # AAN = #

3 EXIT ∗
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Gebruiker & Reset naar fabrieksinstelling

Gebruik

Deur openen Lees geldige gebruikerkaart OF invoer geldige code

Alarm verwijderen Lees geldige gebruikerskaart OF invoer geldige code 
OF invoer mastercode

Reset naar fabrieksinstelling

1 Zet de HS-CP600EMI uit

2 EXIT-toets ingedrukt houden om 
aan te zetten

Er klinken 2 beeps 
De led wordt geel

3 EXIT-toets loslaten Led wordt rood > reset gelukt

4 Volgorde inlezen masterkaarten 1ste kaart = master-add (toevegkaart)
2de kaart = master-delete (verwijderkaart)

Wanneer er geen masterkaart wordt toegevoegd, moet de exit-toets tenminste 
10 sec. ingedrukt gehouden worden, voordat u deze loslaat.

Bij het resetten naar de fabrieksinstelling blijft de gebruikersinformatie 
behouden.
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Controller modus

De HS-CP600EMI kan werken als een controller wanneer deze is aangesloten op de  
externe Wiegand reader. Dit is een fabrieksinstelling (#).

Het aansluitschema:

- -+ +

-

+

D0

D1

ALARM-

OPEN

D_IN

GND

AC&DC

AC&DC

NC

COM

NO

Groen

Wit

Grijs

Geel

Bruin

Rood

Zwart

Blauw

Paars

Oranje

Roze

D0

D1

 DC /3A12V

Door 
detecting switch

Special Power Supply

Alarm

NC COM NO +12V GND

V+

GND

OPEN

Exit button

Wiegand reader

Fail-Safe lock Fail-Secure lock

Monteer de meegeleverde 1N4004 of een gelijkwaardige diode wanneer de 
HS-CP600EMI op netstroom wordt aangesloten om te voorkomen dat de het 
apparaat beschadigd raakt.

Extra aandacht bij programmeren

Het programmeren is hetzelfde als de standalonemodus, maar er zijn wat 
uitzonderingen die uw aandacht vragen

1. De HS-CP600EMI aansluiten op een externe kaartlezer

Type kaartlezer Opmerking

EM kaartlezer of HID kaartlezer Gebruikers kunnen toegevoegd en 
verwijderd worden op HS-CP600EMI 
EN op externe kaarlezer.

Mifare kaartlezer Gebruikers kunnen ALLEEN op de 
externe kaartlezer toegevoegd en 
verwijderd worden.
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2. De HS-CP600EMI aansluiten op een ingerprint reader

Voorbeeld: Sluit HSFP1000WEM als ingerprint reader aan op de HS-CP600EMI. Er 
zijn nu twee stappen te gaan om de ingerprint reader te registreren:

Stap 1 
Voeg de ingerprint (A) toe op HSFP1000WEM

Stap 2
Voeg dezelfde ingerprint (A) toe op de HS-CP600EMI

1 Activeer 
programmeermodus

∗  mastercode #

2 Automatische ID 
toewijzing

 (druk 1x op ingerprint A op HSFP1000WEM) #

OF: Selecteer speciiek 
ID

 (gebruikers-ID) # (druk op ingerprint A op 
HSFP1000WEM) #

3 EXIT ∗
 

3. De HS-CP600EMI aansluiten op een keypad-reader

De aangesloten keypad reader kan 4 Bits, 8 Bits (ASCII) of 10 Bits uitvoerformaat 
hebben. Kies de onderstaande methode die overeenkomt met het uitvoerformaat 
van uw reader.

1 Activeer programmeermodus  ∗ mastercode #

2 Code invoer (bits)  (4 of 8 of 10) #
fabrieksinstelling = 4 (4 bits)

3 EXIT ∗
Nadat de programmeermodes in ingeschakeld op de HS-CP600EMI, kunnen codes 
ingevoerd/toegevoegd worden op zowel de HS-CP600EMI als op de externe 
Keypad reader.

Voor verwijderen geldt dezelfde procedure als voor toevoegen.
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Wiegand reader mode

De HS-CP600EMI kan als een standaard Wiegand reader worden gebruikt, als deze 
is aangesloten op een DWS controller of een controller van derde (#).

Aansluitschema:

Wanneer de HS-CP600EMI in Wiegand Reader Mode wordt gebruikt, zullen 
alle instellingen in de toegangs-controller ongeldig worden. De bruine en 
gele draden krijgen nieuwe functies:

Bruin:  groen led licht controle
Geel:  buzzer controle

Let op het volgende als u de bruine/gele draden wilt aansluiten:
Wanneer het inputvoltage voor LED laag is, zal de LED groen worden. 
Wanneer het inputvoltage voor BZ (Buzzer) laag is, zal er een signaal klinken.

ROOD

ZWART

GROEN

WIT

BRUIN

GEEL

+12V

GND

D0

D1

LED

BZ

Toegangs 

controller
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Wiegand uitvoerformaat instellen (bits)

LET OP: Zorg er voor dat het Wiegand uitvoerformaat overeenkomt met het 
uitvoerformaat van de controller.

1 Activeer programmeermodus ∗ mastercode #

2 Wiegand uitvoer bits  (26-37) # 
(fabrieksinstelling = 26 bits)

Code uitvoer bits  (4 of 8 of 10) # 
(fabrieksinstelling = 4 bits)

3 EXIT ∗
Geavanceerde toepassing: Sluiswerking

De HS-CP600EMI ondersteunt sluiswerking (verbinden van twee dezelfde 
apparaten). Dit wordt gebruikt voor 2 bedieningspunten en 2 deuren, waar 
veiligheid een grote rol speelt zoals bij banken en detentiecentra.

Aansluitschema:

Het deurcontact moet geïnstalleerd worden zoals het diagram aangeeft.

Green & Black

AC&DC

Grey & Black

White & Black

AC&DC

AC&DC

AC&DC

Green & Black

Grey & Black

White & Black

1
2

~
8

V
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In het volgende voorbeeld noemen we de twee HS-CP600EMI readers "A" en 
"B" en de twee deuren worden genummerd als "1" en "2".

Stap 1
Registreer de gebruikers op keypad A, om daarna de gebruikersinformatie over te 
zetten naar keypad B met de "User Information Transfer" functie.

Stap 2
Zet beide readers (A en B) op de "sluiswerking" functie:

1 Activeer programmeermodus ∗ mastercode #

2 sluiswerking: OFF # (fabrieksinstelling)

sluiswerking: ON #

3 EXIT ∗
De sluiswerking-procedure is afgerond.

Alléén wanneer deur 2 gesloten is kan de gebruiker de (geldige) kaart/code 
gebruiken op reader A. Deur 1 zal nu opengaan.

Daarna - wanneer deur 1 gesloten is - kan de gebruiker de (geldige) kaart/code 
gebruiken op reader B. Deur 2 zal nu open gaan

OF #

OF #
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Gebruikersadministratie

Positie Naam Code of transponder nr:
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Positie Naam Code of transponder nr:
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Positie Naam Code of transponder nr:
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Positie Naam Code of transponder nr:



Handleiding HSCP600EMI

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:




