
Acces toegangstechniek
Kokermolen 11
3994 DG Houten
Tel:  030 - 254 64 29
Fax: 030 - 251 45 73
www.accestoegangstechniek.nl

De Acces 700XR en Acces 700XR+ vervan-
gen heel voordelig een afstandsbediening 
of een numeriek codepaneel. Het volstaat 
om het nummer van de simkaart van de 
Acces te bellen om de toegang te openen.

De Acces 700XR afstandsbedieningen wer-
ken met een gewone bel-simkaart. U kunt 
gebruik maken van iedere simkaart, zowel 
abonnement- of prepaidkaart. En omdat 
de units de oproep niet aannemen betaald 
u niets, ongeacht het aantal keren dat u 
de toegang wilt openen. 

Er kunnen in totaal tot wel 2000 ge-
bruikers in het geheugen van de Acces 
afstandsbediening opgeslagen worden. 
Hiervan kunnen zelfs 400 gebruikers 
gekoppeld worden aan een datum, dag 
en tijd. Hierdoor is het mogelijk bepaalde 
mensen alleen op bepaalde dagen toe-
gang te verlenen. Daarnaast is het bij de  
Acces 700XR+ zelfs mogelijk om een sms 
te krijgen indien een bepaalde gebruiker 
toegang heeft gekregen.

Enkel de geregistreerde gebruikers, zoals 
medewerkers, familie of bewoners kunnen 
de toegang openen. Wilt u een gebruiker 
toevoegen of verwijderen uit de lijst? Een 
SMS en het is zo gebeurd.
De Acces 700XR is veel veiliger dan een 
codepaneel, waarbij de code aan der-
den onthuld kan worden of aftekening op 
bedieningsknoppen waarneembaar is. Een 
GSM-afstandsbediening is ook veel veiliger 
dan een sleutelschakelaar, waarbij door 
verlies van de sleutel de gehele cilinder 
vervangen dient te worden.

De unit is het meest eenvoudig te pro-
grammeren door middel van het versturen 
van een SMS. In deze SMS zet u het door 
u gekozen wachtwoord en het telefoon-
nummer dat u wilt toevoegen. Vervolgens 
kan er met het zojuist ingevoerde tele-
foonnummer worden geschakeld en dus 
toegang verleend worden. 

Indien u echter veel gebruikers wilt 
toevoegen of gebruik wilt maken van        
speciale gebruikers, die aan een datum 
of tijd zijn gekoppeld, kan de optionele 
software uitkomst bieden. Hiermee is het 
mogelijk vanuit Excel nummers te impor-
teren en exporteren. Tevens heeft u een 
duidelijk overzicht van wie er wanneer 
toegang heeft om uw poort of garagedeur 
te openen. 

Het prgrammeren van de Acces kan ook 
via de (optionele) software. Voor de 
programmering van de Acces 700XR+ 
adviseren wij altijd de software te gebrui-
ken aangezien de verschillende contacten 
en tijden dan eenvoudig kunnen worden 
ingesteld.

Met de Acces GSM-afstandsbediening 
de toegangspoort, garagedeur of slagboom 
gratis openen via de mobiele telefoon

GEEN BELKOSTEN

De Acces 700XR 

afstandsbediening werkt 

door middel van num-

merherkenning, hierdoor 

neemt de unit niet op 

maar verbreekt zelf de 

verbinding en stuurt de 

poort, slagboom of gara-

gedeur open.

PINCODE BEVEILIGD

De 700XR afstandsbedie-

ningen zijn beveiligd door 

middel van een pincode. 

Hierdoor kunt  alleen u 

nieuwe nummers (gebrui-

kers) aan de unit toevoe-

gen. Zelfs als uw eigen 

mobiele telefoon is gesto-

len, kunt u door middel 

van de pincode het oude 

nummer verwijderen. 

IEMAND TOEVOEGEN

Snel even iemand toevoe-

gen of weer verwijderen. 

Dat kan eenvoudig door 

een SMS te sturen of via 

de (optionele) software. 

En uiteraard is het       

mogelijk om te controle-

ren welke datum en op 

welke tijd die persoon ook 

daadwerkelijk er gebruik 

heeft gemaakt.
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Technische gegevens

 De afstandsbedieningen worden zeer compleet   
 geleverd met een 220V-12V adapter, een korte  
 antenne, een antenne met magneetvoet, een   
 aansluitkabel met stekkerverbinding en een   
 meertalige handleiding. Bij de Acces 700XR+   
 wordt nog een extra relaismodule geleverd.

 Het is mogelijk om de unit door middel van        
 DIN-rail montage, zonder schroeven, eenvoudig  
 te monteren. En door de aansluitspanning van 5Vdc  
 tot 30Vdc kunt u in de meeste gevallen de 700XR  
 eenvoudig direct vanuit de besturing voeden. De  
 geringe afmetingen (98mm x 82mm x 30mm)   
 maken dat de unit altijd wel ergens netjes kan wor 
 den ingebouwd.

Specifi caties

Acces 700XR Acces 700XR+

Voeding 5-24 DC 5-24 DC

Frequentie Quadband: GSM 
850/900/1900Mhz

Quadband: GSM 
850/900/1900Mhz

Afmetingen 98mm x 82mm x 30mm 98mm x 82mm x 30mm

Montage DIN-rail DIN-rail

Aantal gebruikers 1600 normaal
400 speciaal

1600 normaal
400 speciaal

Telefoonlijst uitschakelbaar? ja ja

Gebruikers gekoppeld aan tijd / 
datum / aantal keren toegang?

ja ja

Auto-klok update na spannings-
uitval? (In- en uitschakelbaar)

ja ja

Aantal relais uitgangen 1 3

Relais schakeltijd 1-60 seconden 1-60 seconden

Stuur SMS bij toelaten/weigeren 
(specifi eke) gebruikers?

nee ja

Aantal open collector uitgangen - -

Aantal inputs - -

Programmering SMS / optionele software / 
Modem

SMS / optionele software / 
Modem

In verpakking 700XR module
220V voedingsadapter
Korte antenne
Verlengde antenne met mag-
neetvoet
Aansluitkabels

700XR module
Relais module (DIN-rail)
220V voedingsadapter
Korte antenne
Verlengde antenne met mag-
neetvoet
Aansluitkabels

AANSLUITEN MAAR

De 700XR afstandsbe-

dieningen kunnen op alle 

bestaande en nieuwe 

poorten, slagbomen en 

garagedeurautomaten 

worden aangesloten. 

U BENT DE BAAS

Alle gegevens worden in 

de unit opgeslagen en dus 

niet op de simkaart. Hier-

door bent en blijft u altijd 

“in control”. Uw telefoon-

provider heeft dus geen 

toegang tot uw gegevens 

om de deur te openen. 

ZELF INSTALLEREN?

Dat gaat heel eenvoudig. 

U plaatst een simkaart in 

de unit, zet de nummers 

in de 700XR die toegang 

mogen hebben en sluit de 

Apache aan. 

En u bent nu klaar voor 

gebruik. 

Heeft u vragen? U kunt 

altijd contact opnemen 

met onze servicedesk.   

Wij zijn u graag van 

dienst. 


