e-Domotica Toepassingsvoorbeeld

Aanwezigheidssimulatie uitvoeren tijdens uw vakantie
Met e-Domotica kunt u eenvoudig een aanwezigheidssimulatie instellen. Erg handig, mocht u een avond van huis zijn, of tijdens uw
vakantie, bijvoorbeeld een wintersportvakantie. Dit werkt preventief tegen inbraak en is beter dan een voorspelbare tijdschakelaar wat
elke avond om exact dezelfde tijd aan- en uit gaat.
In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een eenvoudige aanwezigheidssimulatie kunt instellen welke altijd actief. Voor gevorderde
gebruikers is ook een toepassingsvoorbeeld voor een geavanceerde aanwezigheidssimulatie beschikbaar op onze website.

1. e-Centre basisstation benaderen en locatie instellen
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Start uw computer of laptop.
Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.
Open de webpagina van het e-Centre via http://ecentre. Of via het IP adres van
uw e-Centre, bijvoorbeeld http://192.168.1.100 indien dit het IP adres van uw eCentre is.
Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code.

Klik onderaan de webpagina op ‘Instellingen’.
Ga naar het kader ‘Geolocatie’.
Klik op ‘Instellen’, waarna een kaart van Nederland zichtbaar wordt.
Kies uw locatie door één keer te klikken. Dubbelklik om in te zoomen, of gebruik
de + en – knoppen links bovenin de kaartweergave.
Klik op ‘Instellen’ om de locatie in te stellen voor uw e-Centre.

3. Scènes aanmaken om verlichting in en uit te schakelen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Klik in het linker menu op ‘Scènes’.
Klik op ‘Toevoegen’.
Geef de scène een naam, bijvoorbeeld ‘Vakantie aan’.
Indien gewenst, selecteer: ‘Toon een knop voor deze scène op het home scherm
van het e-Centre’. Geef daarbij een naam of omschrijving en kies een bijpassende
afbeelding.
Klik op ‘Toevoegen’.
Kies bij ‘Apparaat’ een lamp uit de lijst.
Kies bij ‘Eigenschap’: ‘Switch’, kies bij ‘Actie’ ‘Instellen op’ en kies bij ‘Waarde’
‘Aan’.
Klik op ‘Opslaan’.
Voeg op dezelfde manier eventueel meerdere lampen toe aan deze scène.
Klik op ‘Opslaan’ om de scène op te slaan.
Maak op dezelfde manier nog een scène aan met de naam ‘Vakantie uit’, maar
dan om de verlichting uit te schakelen. Bij ‘Waarde’ kiest u dan ‘Uit’.

4. Tijdgestuurde scènes toevoegen
Hieronder leggen we uit hoe u de scène op basis van tijd voor of na zonsondergang automatisch kunt laten inschakelen. Omdat de
zonsondergang elke dag verschillend is, is de tijdsschakeling ook elke dag verschillend.
Los daarvan kunt u het inschakelen van de verlichting ook per dag van de week laten verschillen. U kunt daarvoor drie verschillende
wizards toevoegen met bijvoorbeeld de volgende verschillen:
•
Zondag, maandag en woensdag: 20 minuten na zonsondergang
•
Dinsdag en vrijdag: 10 minuten na zonsondergang
•
Donderdag en zaterdag: 5 minuten voor zonsondergang
Het automatisch uitschakelen van de verlichting kan met een soortgelijk schema. Let daarbij wel op dat om 00:00u de nieuwe
zonsopkomst en zonsondergang (van de nieuwe dag) gebruikt worden. Het is wat dat betreft handiger om een vast tijdstip voor het
uitschakelen te gebruiken, maar dan per dag weer te laten verschillen, bijvoorbeeld:
•
Zondag en dinsdag: Vast tijdstip, 22:10
•
Maandag en woensdag: Vast tijdstip, 22:35
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•
•

Donderdag en zaterdag: Vast tijdstip, 23:05
Vrijdag: Vast tijdstip, 23:55
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klik in het linker menu op ‘Wizards’.
Klik op ‘Toevoegen’.
Klik op ‘Kies’ in het kader ‘Tijdgestuurde scène’.
Geef een omschrijving, bijvoorbeeld ‘Vakantie maandag’.
Kies de scène die u eerder heeft aangemaakt.
Kies bij ‘Tijdstip’ de optie ‘Minuten na zonsondergang’ of naar wens ‘Minuten voor
zonsondergang’, of ‘Vast tijdstip’.
Vul in het veld eronder het gewenste aantal minuten in.
Kies de dag waarop deze tijdgestuurde scène uitgevoerd dient te worden,
bijvoorbeeld ‘maandag’.
Klik op ‘Opslaan’ om de instellingen op te slaan.

5. Aanvullende tips
Er zijn nog meer mogelijkheden denkbaar om uw huis levensechter te laten lijken als u niet thuis bent.
•
Maak gebruik van een e-Domotica dimmer, om de aangesloten verlichting ook later op de avond feller laten branden. Maak
daarvoor een aparte scène aan met een hoger percentage voor de dimmer en voeg een wizard tijdgestuurde scène toe waarbij
deze lamp bijvoorbeeld 60 minuten na zonsondergang automatisch feller wordt gezet, wederom naar keuze op één of meerdere
dagen in de week
•
Maak de aanwezigheidssimulatie levensechter met de volgende uitbreidingen:
o
Schakel laat in de avond in een slaapkamer kort een (bed)lamp in. Bijvoorbeeld op enkele dagen van de week op een
vaste tijd om 22:40 en schakel de lamp dan weer automatisch uit op 23:10.
o
Of schakel een lamp in de keuken in tussen 18:05 en schakel de lamp weer uit om 19:25.
o
Het is zelfs mogelijk om een bepaalde tijd een apparaat in te schakelen, bijvoorbeeld een radio (mits deze gelijk
ingeschakeld kan worden als de stekker in het stopcontact gestoken wordt).

Geavanceerde aanwezigheidssimulatie
Wilt u de mogelijkheid hebben om de aanwezigheidssimulatie verder uit te breiden en alleen in te schakelen tijdens uw afwezigheid, dan
kunt u het beste de instructies in het toepassingsvoorbeeld voor de geavanceerde aanwezigheidssimulatie volgen.
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