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DPAS 6 Deskreader

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

DPAS 6 - Deskreader

De deskreader is gebaseerd op de DPAS 6 kaartlezer en faciliteert het 
uitlezen binnen de EAL ATS applicatie van de badge of kan worden 
gebruikt voor het coderen van ongecodeerde badges om geschikt te 
worden gemaakt voor gebruik op de EAL ATS applicatie. Doordat de 
techniek gebaseerd is op de Mifare standaard kan de uit te lezen of te 
coderen toegangspas voor meerdere applicaties gebruikt worden.

Naast de standaard Mifare Classic serienummer techniek worden 
tevens de volgende technieken ondersteund:
• Mifare Classic MAD (plaatsing van informatie in sector van de kaart)
• Mifare Desfire EV 1 / 2 (v.v. een EAL applicatie)
• Mifare Desfire EV1 Rijkspas normenkader (enkel ter uitlezing)

De DPAS 6 kaartlezer is tevens voorzien van een demontage signale-
ring op basis van het afnemen van de lezer van de basisplaat. 

• Te plaatsen op desk
• Optische en akoestische indicatie t.b.v. informatieverstrekking aan gebruiker
• Aansluiting via USB aan EAL ATS cliënt PC / EAL ATS360 web based werkstation
• Aansluiting via RS485 aan EAL deurcontroller (Vossessor)
• Laag energieverbruik

• Afmetingen (L x B x H) : 81 x 81 x 17 mm (kaartlezer)
• Afmetingen (L x B x H) : 81 x 85 x 45 mm (incl. desktop-stand)

• Interface : RS232, RS485, USB
• Lengte aansluitkabel : 1,5 meter
• Lezer techniek : NFCIP (Interface protocol), NFC, Mifare
• Toepassing : ter codering of uitlezen pas
• Detectie : 5 cm (maximaal)
• Kleur : Zwart
• Voeding : 5-24 V-DC
• Verbruik : < 25 mW
• Beveiliging : Sabotage detectie
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Buitenafmetingen Bevestigingsmogelijkheden

• Afmetingen (L x B x H) : 81 x 81 x 17 mm (kaartlezer)
• Afmetingen (L x B x H) : 81 x 85 x 45 mm (incl. desktop-stand)

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.

Frontzijde Kaartlezer
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