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INLEIDING EN FUNCTIES

Koppelt u uw eNet SMART HOME heel gemakkelijk met Conrad Connect
Uw eNet SMART HOME kunt u niet alleen met uw smartphone, tablet en uw stem, maar vanaf
heden ook met Conrad Connect automatiseren, bedienen en aan andere diensten koppelen.
Verlichting schakelen en dimmen, apparaten en contactdozen schakelen, scènes oproepen,
jaloezieën en rolluiken sturen, informatie van sensoren visualiseren of zenders en bewegingsmelders gebruiken voor automatisering. Koppel uw eNet SMART HOME met Conrad Connect,
duikt u in de wereld van het IoT, en breidt uw eNet SMART HOME uit met Conrad Connect
compatibele apparaten en diensten.

Deze eNet SMART HOME functies en  informatie kunt u in Conrad Connect
gebruiken:
• Contactdozen en apparaten schakelen
• Verlichting schakelen en dimmen
• J
 aloezieën, rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen, gewenste %-waarde
instellen, bij jaloezieën met lamellenverstelling is ook de positie van de  lamellen instelbaar
• eNet SMART HOME scènes oproepen
• S
 ensorinformatie visualiseren en gebruiken voor automatiseringsfuncties
(Energiemeetwaarden in Wh, lichtsterkte in Lx)
• Z
 enderinformatie gebruiken voor automatisering
(Bewegingssignalen van bewegingsmelders en „Zenderknop ingedrukt“)
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VEREISTEN

U kunt Conrad Connect in combinatie met eNet SMART HOME gebruiken, als uw eNet SMART
HOME aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Compatibele Smartphone (Android of iOS) met eNet SMART HOME app
• G
 ratis My eNet gebruikersaccount met geactiveerde gratis Toegang op afstand
„eNet SMART HOME remote“ in de eNet SMART HOME app
• Actieve internetverbinding van uw eNet Server
• Conrad Connect gebruikersaccount
• e
 Net SMART HOME Systeem met eNet Server v.a. V2.2.1
(de functionaliteit omvat contactdozen en apparaten schakelen, verlichting schakelen
en dimmen, jaloezieën (bij jaloezieën met lamellenverstelling kan de positie van de
lamellen ingesteld worden), rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen,
gewenste %-waarde instellen en eNet SMART HOME scènes oproepen)
of
• e
 Net SMART HOME systeem met eNet Server v.a. V2.2.3
(de functionaliteit omvat contactdozen en apparaten schakelen, verlichting schakelen
en dimmen, jaloezieën (bij jaloezieën met lamellenverstelling kan de positie van de lamellen
ingesteld worden), rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen, gewenste %-waarde
instellen, eNet SMART HOME scènes oproepen, sensorinformatie visualiseren en gebruiken
voor automatisering en ook zenderinformatie gebruiken voor automatisering)
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

AANWIJZING:
Op internet gebaseerde services en diensten hebben een permanent actieve internet- en cloudverbinding nodig
en mogen niet als enig middel worden gebruikt om in de woning aanwezige apparaten te bedienen.
Bedient u, zo mogelijk, geen eNet apparaten via Conrad Connect, waarop - met het oog op veiligheid - kritische
apparaten zijn aangesloten, zoals voordeuren, garagedeuren of pompen.  

Kwaliteit en functionaliteit van Conrad Connect
De kwaliteit en functionaliteit van het Conrad Connect platform wordt door Conrad Connect en
de samenwerkende aanbieders van de services vastgesteld. Het aanbod kan wijzigen, en wij
kunnen geen garantie op ons nemen voor functies van Conrad Connect, maar alleen voor het
eNet SMART HOME systeem. Aan sommige functies en features van het Conrad Connect platform kunnen kosten verbonden zijn. Informeert a.u.b. via de volgende link, welke aanbiedingen
actueel zijn: https://conradconnect.com/en/pricing. Het kan soms voorkomen dat triggers en
acties worden ingezet met grote tijdvertraging.   

Met Conrad Connect gesynchroniseerde gegevens
De volgende apparaten, apparaatbenamingen en apparaatinformatie in uw eNet SMART HOME
zijn met Conrad Connect gesynchroniseerd:
• alle actoren voor verlichting, jaloezieën en schakelactoren (behalve bedrijfsmodus „Tasten“)
• alle sensoren voor lichtsterkte, energie en beweging
• alle zenders met op „app-gebruik“ geconfigureerde bedienknoppen
• alle ingesteld scènes uit uw eNet SMART HOME app (scherm „automatisering“)

5

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

Apparaatbenamingen
De uit eNet SMART HOME gesynchroniseerde apparaten zijn op de volgende wijze in
Conrad Connect toegevoegd:
• „ Ruimtebenaming uit uw eNet installatie“ + „bijbehorende apparaatbenaming
uit uw eNet SMART HOME app“ = Apparaatbenaming in Conrad Connect.
Voorbeeld 1: „Living room“ + „Standard lamp“ = Living room standard lamp
Voorbeeld 2: „Living room“ + „Terrace door“ = Living room terrace door
De apparaatbenaming kunt u altijd wijzigen in het overzicht "Devices & Apps".
Gewijzigde apparaatbenamingen worden alleen binnen Conrad Connect gebruikt.

Als in uw gebouwstructuur in eNet SMART HOME een benaming van een ruimte meerdere
keren voorkomt, maar wel in verschillende gebieden in het gebouw liggen, dan wordt voor die
apparaatbenaming het gebied waaraan hij behoort aan de apparaatbenaming toegevoegd.    
 oorbeeld: de kamer „bathroom“ met het apparaat „ceiling light“ komt
V
meerdere keren voor in uw gebouw, in dit geval op de„ground floor“
en op de „upstairs“.

„Ground floor“ + „Bathroom“ + „Ceiling light“ = Ground floor bathroom ceiling light
en
„Upstairs“ + „Bathroom“ + „Ceiling light“ = Upstairs bathroom ceiling light

Lamellenverstelling bij jaloezieën
De namen voor lamellensturing worden opgebouwd, door aan de bestaande
apparaatbenaming van uw jaloezie nog het woord „Slats“ toe te voegen.
Voorbeeld: „Living room terrace door slats“
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

Synchroniseren van nieuwe apparaten of gewijzigde benamingen in het eNet systeem:
• In uw eNet SMART HOME systeem gemaakte wijzigingen (toevoegen van nieuwe eNet
apparaten, het wijzigen van de bedrijfsmodus of benamingen van eNet apparaten …) worden
pas overgenomen, als u in eNet SMART HOME Service (onder „Devices & Apps“ te vinden)
op de „Refresh“ button drukt. Daardoor worden alle tussentijdse wijzigingen
in Conrad Connect gesynchroniseerd.
• Let u erop bij het geven van eigen benamingen, dat deze eenduidig toegewezen worden.
• Door wijzigingen van de benamingen in het eNet systeem kunnen in Conrad Connect
gewijzigde benamingen verloren gaan.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

eNet SMART HOME scènes
Uw in eNet SMART HOME ingestelde scènes, die u met uw eNet SMART HOME app heeft
ingesteld, kunt u ook gebruiken in Conrad Connect en integreren in automatiseringsfuncties.    
Als acties van een eNet Smart Home scène kunt u alle keuzemogelijkheden gebruiken die
beschikbaar zijn in de eNet SMART HOME app als „lighting“, „venetian blinds“,
„climate“ en ook „other“.  

tado° verwarmingsturing in eNet SMART HOME
Gebruikt u uw eNet SMART HOME in combinatie met de tado° verwarmingsturing?
Koppelt u dan gewoon uw  tado° gebruikersaccount aan uw Conrad Connect
gebruikersaccount, om uw tado° apparaten ook via Conrad Connect te kunnen bedienen.
Voor meer informatie, zoals hoe u tado° via Conrad Connect kunt bedienen,
is het handig om een bezoek te brengen aan tado° Help Centers, die u kunt bereiken
https://support.tado.com/nl/
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KOPPELEN EN INSTELLEN

Zo maakt u de koppeling met Conrad Connect:
1. Maak een My eNet account aan op https://my.enet-smarthome.com/nl/, en activeert u de
Toegang op Afstand in uw eNet SMART HOME app op de tab „Systeem“ > „Beheren“ >
„Afstandbediening“ door uw e-mailadres op te geven en uw wachtwoord van uw My eNet
account, mocht u de Toegang op afstand nog niet geactiveerd hebben.
2. Opent u uw webbrowser en ga naar de website conradconnect.com.
Meldt u aan met uw bestaande Conrad Connect account of registreert u zich daar
met de gewenste gegevens.
3. Gaat u naar de pagina „Devices & Apps“. Geef in het zoekvenster de term „eNet“ of „eNet
SMART HOME„ op, of scroll door de alfabetische lijst naar beneden naar de toepassing
„eNet SMART HOME”. Klik op de button „eNet SMART HOME“ en klik op „Connect”.
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KOPPELEN EN INSTELLEN

4. Op de getoonde pagina van eNet SMART HOME in het Conrad Connect Portal kunt nu klikken
op „Authenticate“, om uw My eNet account met Conrad Connect te koppelen.

5. Koppelt u My eNet account nu door ingave van e-mail adres en wachtwoord
van uw My eNet account met Conrad Connect.
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KOPPELEN EN INSTELLEN

6. Nu verschijnt de volgende pagina met de bekende apparaten, die u nu per stuk
op active / inactive of rename kunt zetten.

Uw gebruikersaccounts zijn nu succesvol met elkaar gekoppeld. Door verplaatsen van het
schuifje en bevestiging door op „Activate“ te klikken kunt u aparte of meerdere apparaten
tegelijk activeren of deactiveren, door te klikken op „Deactivate“.

AANWIJZING:
Uw lijst met apparaten (daar vindt u alle met Conrad Connect gesynchroniseerde apparaten) kunt u altijd
oproepen in de „Devices & Apps Manager“. Deze bevindt zich in de Settings, die u via het tandwielsymbool kunt
openen. Hij opent in ander menu en door een klik op de button met de naam „Devices & Apps Manager“ komt u
bij uw lijst met apparaten. Daar kunt u altijd uw apparaten activeren of deactiveren.
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CONRAD CONNECT

Dashboards
Het apart configureerbare dashboard van Conrad Connect is beschikbaar als visualisatie
van alle beschikbare informatie van de gekoppelde diensten en services.

Via „+“ kunnen widgets toegevoegd, gewijzigd en aangepast worden.

Via het sloticoontje kunt u bepalen of de widgets op het dashboard bewerkt kunnen worden
en daarnaast kunt u met de functie „Share” een dashboard delen met anderen.
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CONRAD CONNECT

Conrad Connect projecten
projecten zijn verbindingsschema„s, waarmee functies met elkaar gecombineerd en
gekoppeld kunnen worden. In Conrad Connect projecten bestaat een onderscheid tussen
de vereenvoudigde en de geavanceerde Projecteditor, ofwel de „Simple Project Editor“
en de „Advanced Project Editor“. Met beide kan een specifiek project aangemaakt worden.

Simple Project Editor
De „Simple Project Editor“ is de snelste manier om verschillende functies met elkaar te
koppelen. Men kiest een gewenste Service, een apparaat of een actie-button en definieert
de functies van de actor die moet reageren, die bij het vervullen van de vooraf gestelde eisen
de gewenste functie moet uitvoeren.
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CONRAD CONNECT

Als trigger voor„ I‘d like my:“ (ik wil dat mijn:) kunnen alle zenders, sensorinformatie
en de status van actoren uit eNet SMART HOME gebruikt worden.
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CONRAD CONNECT

Alle eNet SMART HOME actoren kunnen gebruikt worden „to trigger“.
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CONRAD CONNECT

Toepassingsvoorbeeld
Met één druk op de van de eNet Handzender moet de muziek gaan spelen op een
Sonos apparaat.    
Kiest u voor „I‘d like my:“ één van de handzenderknoppen die in de app geconfigureerd is.
Bij „to trigger:“ selecteert u het gewenste Sonos apparaat, die de muziek moet afspelen via
de functie „play”. Klik eerst op het commando „play“ onder Sonos. Kies dan een apparaat.
Om het project te starten met één druk op de knop van een handzender vinkt u het vakje aan
naast „keypress“. Klik dan op „Next“, geef uw project een naam en klik op „Save“.   
In plaats van eNet of Sonos apparaten kunt u ook apparaten van alle ondersteunde aanbieders
gebruiken.     

AANWIJZING:
Om uw apparaten in
een project te kunnen
gebruiken, moeten ze
eerst zijn geactiveerd
in „Devices & Apps“.
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CONRAD CONNECT

Advanced Project Editor
Met de geavanceerde Project Editor kunnen gecompliceerdere automatiseringsfuncties
worden aangemaakt.

Hiervoor zijn 4 stappen nodig:
1. Verplaats de gewenste apparaten, services of elementen middels „drag&drop”
naar het editveld
2. Koppelt u de elementen met elkaar
3. Configureert u gewenste instellingen en parameters
4. Sla uw project op en u kunt het gelijk gebruiken.
eNet SMART HOME biedt u alle zender- en sensorinformatie, zender- en sensorfuncties
en actorinformatie aan, om projecten met Conrad Connect vorm te geven.
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VERBINDING TUSSEN eNet SMART HOME EN CONRAD CONNECT DEACTIVIEREN

AANWIJZING:
Uw My eNet account is aan uw Conrad Connect account gekoppeld. Opdat u uw Toegang op Afstand, dan wel
eNet SMART HOME Remote, Spraakbesturing en uw beheerfuncties in het My eNet account niet kwijt raakt,
raden wij aan, de Toegang op Afstand niet te deactiveren.

Open de „Devices & Apps“ sectie op de Conrad Connect website, ga naar „My Connected
Devices“ en klik op de button „eNet SMART HOME.“ Daar kunt u door een klik op „Revoke
access“ of „Revoke access and delete data“ de koppeling tussen eNet SMART HOME en
Conrad Connect deactiveren.

Door te klikken op „Revoke access“ or „Revoke access and delete data“ opent er een
dialoogvenster (in beide gevallen verschijnt dezelfde terugroep dialoog).
Door het vakje „Also deletewidgets from this brand“ aan te vinken kunt u ook
de instellingen op uw dashboard verwijderen.
De koppeling tussen My eNet account en uw Conrad Connect account bestaat hierna
niet meer. Een nieuwe koppeling kan altijd weer opnieuw worden gemaakt.
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NADERE INFORMATIE OVER CONRAD CONNECT

Algemene informatie over Conrad Connect en functies van het platform
Voor nadere informatie raden wij u aan om in te loggen op de website van Conrad Connect
https://conradconnect.com/en. Links onderin op de website vindt u de button „Tutorials“.
Daar worden de functies en instellingen van Conrad Connect uitgelegd.
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SUPPORT EN HANDIGE LINKS

Support
• Community: https://community.conrad.com
• Online chat: Online chat:„Support“ button op de loginpagina
• FAQs: https://conradconnect.com/en.
•O
 nline status van het platform, services en partnersystemen:
https://dashboard.conradconnect.com/status (alleen zichtbaar na inloggen)

Aanbiedingen services
Price models: https://conradconnect.com/en/pricing)

Feedback over de Conrad Connect koppeling voor uw eNet SMART HOME
Wij horen graag uw feedback en uw ervaringen! Gebruikt u daarvoor ons feedback formulier
op https://www.enet-smarthome.com/nl/support/conrad-connect/feedback/

Wij hopen op uw begrip, dat we twee tot drie werkdagen nodig hebben om u antwoord te geven.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van eNet SMART HOME.
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