Installatie en bedieningshandleiding

Homematic IP: De nieuwe Smart Home generatie
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Homematic IP - de volgende Smart Home generatie

Homematic IP - de volgende
smart home generatie

Met Homematic IP kunt u uw producten in slechts een
paar kleine stappen installeren. Het Homematic IP Home
Control Access Point is de centrale eenheid van Homematic IP en communiceert via het HmIP-radioprotocol.
Alle apparaten kunnen comfortabel en individueel
worden geprogrammeerd met een smartphone via de
Homematic IP-app. De beschikbare functies die worden
aangeboden door het Homematic IP-systeem in
combinatie met andere componenten worden
beschreven in de Homematic IP gebruikershandleiding.
Alle actuele technische documenten en updates zijn
beschikbaar op www.smartdomotica.nl
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Functie- en apparaatoverzicht

Het Homematic IP Home Control Access Point is de
centrale eenheid van alle compnenten en biedt
individuele regeling bijvoorbeeld de verlichting of de
kamertemperatuur aan de hand van op maat gemaakte
verwarmingsprofielen.
Het Access Point verbindt de smartphone via de
Homematic IP-cloud met alle Homematic IP-apparaten
en verzendt de configuratiegegevens en
bedieningsopdrachten van de app naar alle Homematic
IP-apparaten. Met Homematic IP kunt u eenvoudig uw
componenten aanpassen aan uw persoonlijke
behoeften op elk moment en op elke plaats.

Functie- en apparaatoverzicht

Apparaat overzicht
Voorkant

Achterkant

C

B
D

A

(A)
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Systeemknop en Led

(B)
(C)
(D)
(E)

E

QR code en apparaat nummer
Schroefgaten
Interface: netwerk kabel
Interface: Voeding 230 V

Informatie over deze handleiding

3. Informatie over deze handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u begint
met het gebruik van uw Homematic IP-componenten.
Bewaar de handleiding zodat u deze op een later tijdstip
kunt doorlezen als dat nodig is. Als u het apparaat aan
andere personen overhandigt, moet u deze handleiding
ook overhandigen.
Symbolen:
Let op!
Dit betekend een risico!
Note.
Dit betekend belangrijke informatie!

4. Risico informatie
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan
eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaakt
door ondeskundig gebruik of het niet in acht
nemen van de gevareninformatie. Voor
opeenvolgende schadegevallen nemen wij geen
enkele aansprakelijkheid!
Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van
schade aan de behuizing, bedieningselementen,
dozen, of als dit een defect aantoont. Laat het
apparaat controleren door een installateur als u
twijfelt.
Open het apparaat niet. Het bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Laat het apparaat controleren door
een expert in geval van een fout.
Om veiligheids- en licentieredenen (CE) is
ongeautoriseerde wijziging en / of wijziging van
het apparaat niet toegestaan.
Het apparaat mag alleen binnenshuis worden
gebruikt en moet worden beschermd tegen de
gevolgen van vocht, trillingen, zon of andere
methoden van warmtestraling, koude en
mechanische belastingen. Mits deze geschikt
is voor buiten.
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Opstarten

Het apparaat is geen speelgoed. Sta niet toe
dat kinderen ermee spelen. Laat
verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Plastic
zakjes, stukjes polystyreen, etc. Kunnen
gevaarlijk zijn in de handen van een kind.
Gebruik voor de stroomvoorziening alleen de
originele plug-in netadapter (5 VDC / 550 mA)
die bij het apparaat wordt geleverd.

5. Opstarten

In deze sectie wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uw
Homematic IP componenten opstart. Installeer eerst
de Homematic IP-app op uw smartphone en stel uw
Access Point in zoals beschreven in de volgende
paragrafen. Nadat uw toegangspunt met succes is
geïnstalleerd, kunt u nieuwe Homematic IP-apparaten
aan uw systeem toevoegen en programmeren.

Het apparaat mag alleen worden aangesloten
op een eenvoudig toegankelijk stopcontact. De
stekker moet er worden uitgetrokken als zich er
een gevaar voordoet.
Leg de kabels altijd zo dat ze geen risico
vormen voor mensen en huisdieren.
Het apparaat is ontworpen voor woongebouwen
Gebruik van het apparaat voor een ander doel
dan dat beschreven in deze gebruiksaanwijzing
valt niet binnen de garantie en maakt garantie
of aansprakelijkheid ongeldig.
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Opstelling en montage

De Homematic IP-app is beschikbaar voor iOS
en Android en kan gratis worden gedownload in
de bijbehorende app stores.
•
•
•

Download de Homematic IP app in de app
store en installeer deze op uw smartphone.
Start de app.
Plaats het Acces Point dicht bij uw router en
een stopcontact.

Opstarten

•

Verbind de gateway met de router met behulp
van de meegeleverde netwerkkabel (F).
Voorzie het apparaat van stroom via de
meegeleverde inplugbare netadapter (G).

•

Scan de QR-code (B) aan de achterkant van uw
toegangspunt. U kunt ook handmatig het
aansluitingsnummer (B) van uw toegangspunt
invoeren.

•

Bevestig in de app of de LED van uw centrale
permanent blauw oplicht.

F
G
LAN
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Opstarten

Als de LED anders oplicht, volg dan de
instructies in de app of zie "6.3 Foutcodes en
knipperende reeksen" op pagina 28.
•
•

•
•

Het Acces Point is geregistreerd bij de server.
Dit kan een paar minuten duren. Even geduld
aub.
Na succesvolle registratie, druk op de
systeemknop van uw toegangspunt voor
bevestiging.
Het leren zal worden uitgevoerd.
Het Acces Point is nu ingesteld en
onmiddellijk gereed voor gebruik.

Eerste stappen: Inleren van apparaten en

5.2

toevoegen van kamers

Zodra uw Homematic IP Access Point en de Homematic
IP-app klaar zijn voor gebruik, kunt u extra Homematic
IP-apparaten inleren en deze toewijzen aan
verschillende ruimtes in de app.
•

•

•
•

Tik op het menusymbool linksboven in het
scherm van uw app (zie "5.3 Home scherm"
op pagina 25) en selecteer het menu-item
"apparaat instrueren".
Breng de voeding tot stand van het apparaat,
om de inleer modus te activeren. Raadpleeg de
handleiding van het betreffende apparaat voor
meer informatie.
Volg stap voor stap de instructies van de app.
Geef in de app aan het apparaat een naam en
maak een nieuwe ruimte aan, of wijs het
apparaat toe aan een bestaande kamer.
Stel de goede apparaatnamen zorgvuldig in, om
toewijzingsfouten bij het gebruik van
verschillende apparaten van hetzelfde type te
voorkomen. U kunt de apparaat- en
kamernamen later ook wijzigen.
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Opstarten

5.3

Home scherm

5.4

Nadat u uw Homematic IP-apparaten hebt ingeleerd en
deze hebt toegewezen aan kamers, worden deze
weergegeven op het startscherm van uw app, samen
met aanvullende informatie.

H
K
L

I

M
N

J

(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
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Hoofdmenu
Symbolen (lamp aan, open vensters
lege batterij)
Huidige ingestelde temperatuur
Locatie en weersinformatie
Automatische of ecostand
Huidig verwarmingsprofiel
Ruimte

Operation

U kunt verschillende bedieningselementen in de
Homematic IP-app gebruiken voor een tijdgestuurde
regeling van de kamertemperatuur op basis van uw
persoonlijke instellingen.
5.4.1 Verwarmingsprofielen
Met vrij programmeerbare verwarmingsprofielen kunt u
op elk moment individueel op maat gemaakte
temperaturen voor elke kamer definiëren. U kunt
maximaal drie individueel afgestemde
verwarmingsprofielen per kamer definiëren met
maximaal zes verwarmings- en koelfases per dag.
•
•
•
•

Tik op het menusymbool (H) en selecteer het
menupunt "Verwarmingsprofielen".
Selecteer het profiel in de gewenste ruimte.
U kunt de profielnaam aanpassen.
Selecteer een weekdag om de
verwarmingsfasen te programmeren.
De basistemperatuur definieert de permanente
temperatuur die in een ruimte wordt
gehandhaafd, als het verwarmingsprofiel zich
niet in een verwarmings- of koelfase bevindt.

•

Tik op "+" om nieuwe verwarmings- en
koelingsfasen toe te voegen.

Opstarten

•

•

U kunt maximaal zes afzonderlijke verwarmingsen koelfasen aanpassen. Definieer daarom de
tijdsperiode en de temperatuur voor elke fase.
De verwarmings- en koelfasen worden
weergegeven in een staafdiagram.
Herhaal deze stappen als u nog meer
verwarmingsprofielen wilt toevoegen
U kunt profielen en dagen kopiëren met een
lange druk op het verwarmingsprofiel of enkele
weekdagen.

5.4.2 Eco mode
In de ecostand kan de temperatuur in het huis worden
verlaagd
• Tijdelijk, b.v. voor de wekelijkse boodschappen,
• Gepland, b.v. voor vakanties, of
• Permanent, voor onbepaalde tijd, om energie
te besparen
•

•

•
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Tik op het menusymbool (H) en selecteer het
menu-item "Eco-modus / Wandgemonteerde
afstandsbediening".
U kunt de ruimten definiëren voor het activeren
eco-modus en het verlagen van de temperatuur
door op "Kamers in eco-modus" te tikken.
De temperatuur voor de ecostand kan worden
gedefinieerd onder "Ecotemperatuur"

•

Om de ecostand via de wandgemonteerde
afstandsbediening te activeren, kunt u de duur
onder "Eco-duur via wandgemonteerde
afstandsbediening" definiëren.”.

Druk gewoon op de Homematic IP-wandgemonteerde
afstandsbediening of schuif de schakelaar in het
beginscherm van uw app van "Auto" naar "Eco" om de
eco-modus te activeren. U kunt de ecoduur op elk
moment aanpassen via de app.
5.4.3 Boost
Met de boost-functie kunnen koele kamers binnen korte
tijd worden verwarmd. U kunt de boost-functie activeren
via de app of het apparaat (Homematic IP radiator of
Wand thermostaat). De radiatorkraan opent volledig. Er
komt meteen een aangename kamertemperatuur door
de uitgestraalde warmte. Aan het einde van de boostfase schakelen de apparaten automatisch terug naar de
vorige bedieningsmodus.
•

Tik in de app op de kamer en vervolgens op het
boost-symbool of druk op het besturingswiel van
de Homematic IP radiator of wand thermostaat
om de boost-functie te activeren.

Probleemoplossingen

5.5

Maximale temperatuur
Stel de maximale temperatuur in voor deze kamer. De
temperatuur, b.v. in verwarmingsprofielen of tijdens
bedrijf van de radiatorthermostaat, de ingestelde maximumwaarde niet overschrijden.
Ventilatie temperatuur
Stel de temperatuur in die in deze ruimte moet worden
gehandhaafd tijdens ventilatie.
Boost-duur
Stel de boost-duur in voor deze kamer.
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Probleemoplossingen

Programmeren van de ruimtes

Tik op een kamer in het startscherm van de app en
selecteer "Toekenning" om de volgende instellingen
aan te passen:
Minimale temperatuur
Stel de minimumtemperatuur in voor deze kamer. De
temperatuur, b.v. in verwarmingsprofielen of tijdens
gebruik van de radiatorthermostaat, zal niet onder
de ingestelde minimumwaarde vallen.

6.1

Commando niet bevestigd

6.2

De arbeidscyclus

Als tenminste één ontvanger een opdracht niet
bevestigt, kan dit worden veroorzaakt door radiointerferentie (zie "9 Algemene informatie over
radioweergave" op pagina 30). De fout wordt
weergegeven in de app en kan door het volgende
veroorzaakt worden:
• Ontvanger kan niet worden bereikt
• De ontvanger kan de opdracht niet uitvoeren
(batterij is leeg, mechanische blokkade, etc.)
• Ontvanger is defect
De duty-cycle is een wettelijk gereguleerde limiet van de
transmissietijd van apparaten in het 868 MHz-bereik.
Het doel van dit regelement is om de werking van alle
apparaten die werken in het 868 MHz-bereik te
beveiligen.

In het 868 MHz frequentiebereik dat we gebruiken, is de
maximale transmissietijd van elk apparaat 1% van een
uur (dat wil zeggen 36 seconden in een uur). Apparaten
moeten worden gestopt wanneer ze de limiet van 1%
bereiken totdat deze beperking is beëindigd.
Homematische IP-apparaten zijn ontworpen en
geproduceerd met 100% conformiteit met deze
regelgeving. Tijdens normale werking wordt de
werkcyclus meestal niet bereikt.

Probleemoplossingen

Als de limiet voor de inschakelduur wordt
overschreden, kan het apparaat gedurende een korte
periode stoppen met werken. Het apparaat werkt na
een korte periode (maximaal 1 uur) weer correct.

Foutcodes en knipperende leds
Knipper
Code LED

Betekenis

Oplossing

Wacht a.u.b. kort
Permanent
Acces Point is
oranje verlicht- aan het opstarten en kijk of er geen
ing
andere lichtsignalen
zijn
Snel blauw
knipperlicht

Verbinding met de Wacht tot de verbinding is gemaakt
server wordt nu
en het led blauw
gemaakt
gekleurd is

Permanent
blauw licht

Verbinding met de Je kan nu veder
server is gemaakt programmeren

Snel geel
knipperlicht

Geen connectie
met het netwerk
of router
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Verbind het Acces
point opnieuw met
het netwerk/router

Permanent
geel licht

Geen internet
verbinding

Check de internet
connectie en
firewall instellingen

Afwisselend
Update in uitvoer- Wacht a.u.b. tot de
lang en kort
ing
update voltooid is
oranje knipperlicht
Snel rood
knipperlicht

Foutmelding
tijdens de update

Controleer de
server en internet
verbinding. Start
het Acces Point
opnieuw op.

Snel oranje
knipperlicht

Fase vóór het
herstellen van de
fabrieksinstellingen

Houd de systeemknop opnieuw 4s
ingedrukt totdat de
status-LED groen
oplicht

1x lang groen
licht

Reset voltooid

Je kan nu veder
programmeren

1x lang rood
licht

Reset mislukt

Probeer a.u.b.
opnieuw

Restore factory settings

Fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen van het toegangspunt
kunnen worden hersteld. Hiermee worden alle
instellingen van het volledige Homematic IPsysteem verwijderd.
Ga als volgt te werk om de fabrieksinstellingen van het
toegangspunt te herstellen:
• Ontkoppel het toegangspunt van de voeding.
Koppel daarom de stekker los.
• Steek de stekker er opnieuw in en houd de
systeemknop 4s tegelijkertijd ingedrukt totdat
de LED snel oranje begint te knipperen.
•
•

•

Laat de systeemknop los.
Druk de systeemknop opnieuw in en houd deze
4s ingedrukt totdat de status-LED groen oplicht.
Als de LED rood oplicht, probeer dan opnieuw.
Laat de systeemknop los om de procedure te
voltooien

Het apparaat zal opnieuw opstarten.
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Onderhoud en schoonmaken

Voor het apparaat hoeft u geen onderhoud uit
te voeren. Roep de hulp in van een installateur
om onderhoud of reparaties uit te voeren.
Reinig het apparaat met een zachte, pluisvrije doek die
schoon en droog is. U kunt de doek een beetje
natmaken met lauw water om hardnekkigere vlekken te
verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen, omdat deze
de plastic behuizing en het label zouden kunnen
aantasten.

General information about radio operation

Algemene Informatie over
Radiotransmissie

Radiotransmissie wordt uitgevoerd op een nietexclusieve frequentieband, wat betekent dat er een
mogelijke interferentie kan optreden. Interferentie kan
ook worden veroorzaakt door schakelhandelingen,
elektrische motoren of defecte elektrische apparaten.
Het transmissiebereik binnen gebouwen kan
sterk verschillen van het bereik in de open
lucht. Naast het zendvermogen en de
ontvangstkarakteristieken van de ontvanger,
spelen omgevingsfactoren zoals vochtigheid in
de omgeving een belangrijke rol, evenals de
structuur van wanden en vloeren ter plaatse.
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Technische specificaties

Korte beschrijving van het apparaat: HMIP-HAP
Voedingsspanning
netadapter (ingang): 100 V-240 V / 50 Hz
Stroomverbruik
1.5 2 max.
5 VDC
500 mA max.
1.1 W
IP20
5 to 35 °C
118 x 104 x 26 mm
153 g
868.3 MHz/
869.525 MHz
SRD category 2
> 150 m
< 1% per h/
< 10% per h
10/100 MBit/s,
Auto-MDIX
Technische wijzigingen voorbehouden.
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Technische specificaties

Instructies voor verwijdering
Voer het apparaat niet af met gewoon
huishoudelijk afval! Elektronische apparatuur
moet worden ingezameld bij de plaatselijke
inzamelpunten voor afgedankte elektronische
apparatuur, in overeenstemming met de
richtlijnen voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur.
Het CE-teken is een gratis handelsbord dat
uitsluitend door de autoriteiten is geadresseerd
en biedt geen garantie voor eigendommen.
Neem voor technische ondersteuning contact
op met uw leverancier.
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Smart Domotica B.V.
Wilhelminalaan 2-b
6641 DG Beuningen
www.smartdomotica.nl
www.smartdomoticashop.nl
info@smartdomotica.nl
Tel: +31(0)88 - 2 00 34 00
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Technische wijzigingen, drukfouten en fouten
uitgezonderd.

