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Hoe de simkaart 
te activeren



De SV-productlijn gebruikt de nieuwe LTE-M (voluit: LTE Cat-M1) band van het 4G netwerk, speciaal voor Internet of 
Things (IoT) toepassingen met sterke voordelen:

 √ Zeer goede dekking, ook in gebouwen
 √ Ruime bandbreedte voor het verzenden én ontvangen van data
 √ Ondersteunt sms’en.

De juiste sim kiezen is van groot belang voor het goed en veilig functioneren van de Adésys melders. De 
bijgeleverde simkaart van Wireless Logic Benelux (KPN business partner), gespecialiseerd in M2M applicaties, is 
bewezen succesvol. Aan u de keuze of u gebruik maakt van deze simkaart.

 √ 4G verbinding met verschillende sms-bundels
 √ Melder schakelt automatisch over naar 2G bij uitval van het 4G netwerk
 √ Eenvoudige online activatie zonder dat u op zoek hoeft naar een geschikte LTE Cat-M1 provider

Bundel Regio Data SMS € /mnd 
(looptijd 1 jaar)

Adésys SV Monthly Pooled *** EU 10 MB* 0 € 3,95

Adésys SV Monthly Pooled - 10 sms EU 10 MB* 10 € 4,35

Adésys SV Monthly Pooled - 25 sms EU 10 MB* 25 € 4,85

Adésys SV Monthly Pooled - 50 sms EU 10 MB* 50 € 5,25

Adésys SV Monthly Pooled - FIXED IP EU 200 MB** 0 € 9,95

Tarieven buiten bundel

* Data boven 10 MB per MB € 0,19

** Data boven 200 MB per MB € 0,05

*** sms bovenop bundel EU per sms € 0,08

Eenmalige kosten

Activatiekosten per simkaart € 5,00

Activatie in 3 stappen
1 Ga naar https://portal.simpoint.com/register

en vul het 19-cijferige ICCID van de meegeleverde simkaart in. Druk daarna op ‘verifiëer’.

2. Plaats een order
Kies het gewenste abonnement en vul alle gegevens in.

3. Druk op ‘order verzenden’

Uw simkaart en uw eventuele bundel zijn geactiveerd. Het verdient de voorkeur om de APN in de SV-melder op 
simpoint.m2m te zetten. Wanneer u met een vast IP-adres werkt dient u de APN op simpointplus.m2m te zetten. 
Wanneer deze op internet staat, duurt het connecten op het netwerk wat langer. Voor verdere vragen kunt u 
contact opnemen met Wireless Logic Benelux.

Wanneer u geen gebruik maakt van bijgeleverde simkaart, kies dan een 4G sim van een provider die de LTE 
Cat-M1 band ondersteunt.

LTE-M: 4G voor Machine-2-Machine
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