
 

 

Persbericht 

 

eNet SMART HOME Update 2.3 
Na de update over Spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant heeft eNet 
SMART HOME weer een grote stap vooruit gemaakt. Met de versie 2.3 kan het 
radiografische systeem nu ook met het smart living platform Conrad Connect 
gekoppeld worden. Zij ontsluit voor de gebruikers extra slimme mogelijkheden en tilt 
de functionaliteit naar een nog hoger niveau.     

Een eNet SMART HOME kan – aanvullend op Spraakbesturing via de slimme 
spraakassistenten, de bediening met de app voor smartphone of tablet – nu ook met 
Conrad Connect geautomatiseerd, geregeld en met andere diensten gekoppeld worden. 
De update 2.3 opent voor eNet SMART HOME gebruikers talrijke nieuwe 
gebruikersmogelijkheden, waarmee men nog verder in de wereld van The Internet of 
Things kan duiken*.    
 
Ook nieuw in de versie 2.3 zijn twee nieuwe afdekkingen van Gira en JUNG. De 
radiografische eNet afdekking voor Gira System 3000 inbouwbasiselement** en de 
radiografische eNet stuurafdekking Standaard, inbouw basiselement*** van JUNG LB 
Management. Sensor- en actorfuncties bieden bovendien de gebruikelijke veilige 
communicatie – de update volgt heel gemakkelijk via de eNet Server en bij inbouw is het 
uitwisselen van een afdekking voldoende.       
 
Het cloudplatform Conrad Connect 
 
Conrad Connect koppelt de apparaten en services van zijn partners en gebruikers 
fabrikantomvattend in een cloud gebaseerd Smart-Living-platform. Met de apparaten en 
diensten van meer dan 100 fabrikanten maakt Conrad Connect het mogelijk om 
eenvoudige en gecompliceerde automatisering te realiseren op alle gebieden van het 
leven. Na de update kunnen via het platform nu ook Conrad Connect oplossingen, bijv. via 
Spraakbesturing met Google Assistant en Amazon Alexa, in uw eNet SMART HOME 
installatie bediend worden. Met zelf gemaakte Spraakbesturing kunnen zelf vastgelegde 
scènes en omvangrijke verknopingen gerealiseerd worden.       
 
 
 
 



 

 

 
Nog meer slimme mogelijkheden 
 
Onder de nieuwe functies vallen ook „Apparaten schakelen“, „Verlichting schakelen en  
dimmen“, „Jaloezieën, rolluiken en markiezen sturen“, „Scènes activeren“, 
„Energiemeetwaarde en lichtsterktewaarde voor automatisering en visualisatie gebruiken“, 
„Bewegingsherkenning gebruiken voor automatisering“ en „Ingedrukte scèneknoppen 
gebruiken voor bediening en automatisering“. Met Conrad Connect en een eNet 
wandzender kunnen bijvoorbeeld de Philips Hue verlichting en kleurenscènes geactiveerd 
worden. Netatmo weersinformatie zoals windalarm kan ervoor gebruikt worden om 
zonwering tegen stormschade te beschermen en tijdig op te halen. De Sonos luidspreker 
geeft daarvoor tijdig een akoestisch windalarm en nog een melding komt per SMS op een 
mobiel. Een Nuki deurslot kan aan een eNet taster gekoppeld worden, om de deur ook 
gemakkelijk vanaf de bank te kunnen openen, als er iemand aanbelt. Dit zijn slecht enkele 
van de nieuwe mogelijkheden.  
 
Inspiratie voor de hele woning 
 
De koppeling met Conrad Connect biedt de gebruiker vele nieuwe mogelijkheden voor vele 
toepassingen en vele ruimtes. Op ons nieuwe deel van de website https://www.enet-
smarthome.com/nl/inspiratie/ vindt u inspirerende voorbeelden van nieuwe Conrad 
Connect projecten, die u in uw eNet SMART HOME kunt integreren. 
 
Zo kan het Smart Home desgewenst een herinnering geven als het bedtijd is, de 
verlichting in de kinderkamer dimmen en een slaapliedje opstarten. Voor de volwassenen 
kan in de keuken met één druk op de knop een candle-light dinner scène worden 
opgeroepen. De lijst kan naar believen worden uitgebreid met de oplossingen van meer 
dan 100 Conrad Connect-partners.     
 
Technische vereisten 
 
Het gebruik van Conrad Connect in een eNet SMART HOME brengt enkele technische 
vereisten met zich mee. Zo moet de eNet SMART HOME Server over een continue 
internetverbinding beschikken en tenminste de softwareversie 2.2.1 hebben. Voor functies 
zoals Spraakbesturing en voor de volledige functionaliteit is de versie 2.3 noodzakelijk. 
Tevens is de installatie van de eNet SMART HOME app nodig, in versie 2.2.1 uit de 
Android- of iOS-Store op smartphone of tablet, alsmede activatie van eNet SMART HOME 
remote voor uw My eNet account. Bovendien heeft u een Conrad Connect Premium 
gebruikersaccount nodig. Een uitgebreid overzicht van alle relevante functies en het 
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opzetten van de koppeling met Conrad Connect vindt u op https://www.enet-
smarthome.com/nl/support/conrad-connect/. Voor eNet SMART HOME gebruikers is een 
Premium toegang van 4 weken gratis beschikbaar.     
 
Meer mogelijkheden met eNet SMART HOME 
 
Het bidirectionele radiografische systeem eNet SMART HOME koppelt en stuurt 
intelligente gebouwbeheertechniek via één platform. Een doorslaggevend voordeel voor 
gebruikers: de respectievelijke producten en oplossingen kunnen ook merkoverschrijdend 
worden geïntegreerd. Nu al dekt eNet SMART HOME met de zeven partnermerken Gira, 
Jung, Brumberg, Häfele, Siedle, Steinel en tado° een groot spectrum af van de 
automatisering in de woning. Beginnend met verlichting-, verwarming- en jaloeziesturing 
tot aan de thema’s energiebesparing en beveiliging. Tegelijkertijd staat een stevig netwerk 
van speciaal opgeleide eNet SMART HOME servicepartners ter beschikking voor een 
zorgvuldige en professionele installatie. En hun aantal groeit continue. Momenteel zijn er 
bij eNet SMART HOME ongeveer 3.300 vakmensen betrokken. Hiervan hebben al meer 
dan 2.400 bedrijven de relevante kwalificatie behaald. Meer informatie over producten en 
partners is te vinden op www.enet-smarthome.com.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Momenteel is de koppeling nog in de beta-testfase  
** verkrijgbaar vanaf februari 2021 
*** verkrijgbaar vanaf december 2020  
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