
HANDLEIDING

slimme
verwarming



Inleiding

Van harte gefeliciteerd met jouw slimme verwarming van Zondergas.nu!
Met deze slimme verwarming heb je een smart home systeem van Slimmer Wonen in huis gekregen.
Dit systeem is geschikt om veel meer te doen dan alleen de verwarming
regelen. Zo kan je er bijvoorbeeld ook verlichting mee aansturen en is het mogelijk om raamdecoratie, buiten-
zonwering en o.a. Sonos en Philips Hue
mee te bedienen. We vertellen je er graag meer over, geef ons gerust een belletje of stuur ons een mail.

In deze handleiding behandelen we alleen de mogelijkheden van de
verwarming. Voor we daarmee aan de slag kunnen gaan moeten we een
aantal stappen doorlopen.
Het eerste hoofdstuk van deze handleiding loodst je door deze stappen heen. In het tweede hoofdstuk van de 
handleiding leggen we uit hoe het systeem werkt, en hoe je de verwarming naar jouw wens kan laten werken.
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Hoofdstuk 1 | 

Benodigdheden:
 - Laptop of PC

Voorbereiden:
- Sluit de Home Center aan met de meegeleverde USB-adapter.
- Wacht een paar minuten tot de Home Center is opgestart en het ledje continue rood brandt.

aan, hier gaan we verbinding mee maken.
Stappen:

1.
rechtsonder (PC) of rechtsboven (Mac)

2. Verbind met het netwerk dat begint
met HC3L en voer het wachtwoord in.

    Het wachtwoord van het tijdelijke netwerk
    staat op de sticker onderop de Home Center,
    let goed op hoofdletters!

1.2 Inloggen

Nu moeten we inloggen op het dashboard van de Home Center om de verbinding met 

Stappen:

1. Open dan een internetbrowser, type in de adresbalk

ververs de pagina als het laden erg lang duurt.

2. Je ziet een loginscherm waar de onderstaande gegevens
moeten worden ingevuld.
Inloggen: admin
Wachtwoord: admin



Hoofdstuk 1 | 

1.3 Netwerk instellen

Nu de laptop of PC verbonden is met het tijdelijk netwerk van de Home Center 

Stappen:

1. Klik links onderaan op het tandwiel icoon voor instellingen.
2. Ga naar “Netwerk” en klik aan de rechterkant op “Zoeken & Verbinden”
3.

4.
5.
    Het verbinden duurt enkele ogenblikken.
6. Let op! Als de verbinding is gemaakt brandt het ledje op de Home Center groen.

    webbrowser log eventueel opnieuw in met admin/admin.
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Hoofdstuk 1 | 
Stap 2. Aanmaken Fibaro ID
Om de app en toegang op afstand te kunnen gebruiken moet een Fibaro ID aangemaakt worden.

2.1 Account aanmaken

1. Open een nieuw tabblad in de browser.
2.
3. Vul je email adres in en twee keer een wachtwoord van tenminste 10 karakters met minimaal

1 hoofdletter, cijfer en leesteken ( bv !, #, ? )
4. Zet een vinkje bij “I agree with all above”
5. Klik op aanmaken.

Vergeet niet om deze gegevens te noteren!

2.2 Bevestigen

1. Ga naar je email om daar het
account te bevestigen.

2. Het kan enige minuten duren
voordat de mail binnen is,
controleer ook de spamfolder.

3. Klik op de link in de mail om
te bevestigen.

4. Log in met je de gegevens die je
net hebt aangemaakt (Fibaro ID).

Klaar. De volgende stap is het koppelen van de Home Center 
aan jouw Fibaro ID.
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Hoofdstuk 1 | 
Stap 3. Koppelen
Om de app te kunnen gebruiken moet de Home Center aan jouw Fibaro ID toegevoegd worden.

3.2 Synchroniseren en controleren

4. Na het koppelen zal jouw Home Center in de lijst verschijnen.
5. Ga nu terug naar het tabblad met de interface van de Home Center
6
7. Klik op “Synchroniseren” om het koppelen te voltooien.
8. Bij de gebruikers staat er nu een groen vinkje onder “Fibaro ID”.

Je kunt deze gegevens kopieëren en plakken.
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3.1 Gegevens invullen

1. Als je niet bent ingelogd ga dan naar:

2. Voeg jouw Home Center toe door op “Add
new Home Center” te klikken.

3. Voer het serienummer en het mac adres
van de Home Center in.
Deze staan onderop de sticker en zijn
terug te vinden of in de interface van de
Home Center via Instellingen >

   Algemeen > Gateway Informatie.
    Je kunt deze gegevens kopieëren en plakken.
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Stap 4. Installateur Toevoegen
Wij kunnen op afstand assistentie verlenen, daarvoor is het noodzakelijk
Slimmer Wonen als installateur toe te voegen aan het systeem.

4.1 Toegang instellen

1.
2. Ga naar “Installateurs toegang”  
3. vul bij “Fibaro ID van installateur” info@slimmerwonen.nl in 
4. klik op toevoegen.

4.2 Toegang verlenen

Tip:

De installateur kan ook een verzoek sturen voor
toegang. Je ontvangt dan een e-mail en daarin
klik je dan op “Accept”, vervolgens log je in met
het Fibaro ID account en de installateur heeft

Let op! Dit moet altijd een verzoek zijn van

Accepteer geen verzoek tot toegang als daar
andere gegevens staan.
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Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen
Accounts en inloggen
Accounts
Het Fibaro-systeem werkt met twee accounts: Fibaro ID en het admin-account.

Admin-account
Het admin-account gebruik je om in te loggen op de Home Center om bijvoorbeeld instellingen aan te passen, het klimaatschema bij te 

Fibaro ID
Het Fibaro ID is een zogenaamd “Cloud”-account gekoppeld aan jouw e-mailadres.
Dit account gebruik je in de Yubii app en gebruik je om via het internet verbinding te maken

Inloggen
Je kan op twee manieren inloggen op jouw Fibaro Home Center:
1.
2.

Inloggen thuis
1. Open de browser en ga naar

2. Klik op “Open”
3. Log in met: 
    Inloggen: admin
   Wachtwoord: admin

Algemene informatie accounts

Let op!
Je kan uiteraard zelf de wachtwoorden van het admin-account en het Fibaro ID aanpassen/
instellen. Noteer deze wachtwoorden goed! Kies bij voorkeur voor een uniek wachtwoord
dat je nergens anders gebruikt.

Fibaro stuurt eens per drie maanden een reminder via de mail om jouw wachtwoord aan
te passen. Je bent niet verplicht om je wachtwoord te veranderen en zolang je een uniek
wachtwoord gebruikt is er weinig reden tot het veranderen van je wachtwoord.

Tip

Inloggen cloud
1. Open de browser en ga naar

2. Log in met:
Inloggen: jouw e-mailadres
Wachtwoord: jouw wachtwoord

3. Klik onder “Remote Access” op “More”
4. Klik op “Open”
5. Log in met: 

Inloggen: admin
Wachtwoord: admin



Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen

Als je bent ingelogd op de Home Center kom je terecht op het dashboard.
Hier vind je alle mogelijke instellingen en overzichten van de onderdelen van het systeem. Hieronder volgt een 
korte uitleg over relevante onderdelen voor de bediening van de verwarming.
Andere onderdelen zijn voor geavanceerde aanpassingen en behoren alleen door de installateur te worden 
aangepast.

1. Hoofdscherm
Hier vind je een totaaloverzicht van geinstalleerde onderdelen met de 
bijhorende gemeten waarden.

2. Klimaatpaneel
Hier staan alle klimaatzones en is te zien in welke modus ze staan. Ook
kunnen de zones tegelijk of per zone in een andere modus worden gezet.

3. Instellingen
Netwerk: Hier vind je informatie over het

Bijwerken: Wanneer er een nieuwe geteste update beschikbaar is, kun je 
die hier downloaden en installeren.
Algemeen: Hier staat informatie over de Home Center en kan de taal of 
de locatie worden
aangepast.
Toegang: Hier kan aanpassingen worden gemaakt voor aangemelde 
gebruikers en toegang verlenen voor de installateur.
Klimaat: Hier kun je de klimaatplanning aanpassen, zodat de verwarming 
wordt ingesteld op een gewenste temperatuur en op de gewenste tijd.

Update indicator
Hier wordt middels een cijfer getoond of er een update voor het systeem 
beschikbaar is. Als je hier op klikt wordt je naar de pagina “Bijwerken”
gestuurd. Zie voor meer info pagina 12 van deze handleiding

5.

meer info pagina 12 van deze handleiding
6.
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Hier vind je opties voor o.a. Accountinstellingen, wisselen tussen lichte 
en donker interface en Opnieuw opstarten.
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Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen

Klik op het huis aan de linkerkant in de interface van de Home Center om op het hoofdscherm te komen.
Hier vind je een overzicht van alle ruimtes en de verschillende thermostaten, sensoren en andere devices.

Linker kolom
1. Hoofdscherm
2. Klimaatpaneel

Hoofdscherm
3. Ingestelde temperatuur
4. Gemeten temperatuur
5. Luchtvochtigheid
6. Vloertemperatuur

Op het hoofdscherm zie je een overzicht van alle onderdelen van het
verwarmingsysteem. Zo heb je in een oogopslag zicht op wat er gebeurt
met de verwarming in huis.

Dit is de temperatuur waarop de betreffende ruimte op dit moment is ingesteld.

Dit is de temperatuur die de thermostaat op dit moment in de ruimte meet.

Dit is de luchtvochtigheid die de thermostaat op dit moment in de ruimte meet.

Dit is de temperatuur die de sensor onder de vloer meet.
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Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen
Verwarmingsschema aanpassen
De Home Center heeft een ingebouwd verwarmingsschema waarmee de vloerverwarming zelfstandig kan werken, zodat je de 
temperatuur niet meer zelf hoeft aan te passen.
Het verwarmingsschema kan je eenvoudig zelf veranderen.

Inloggen
1.
2. Log in op de Home Center
3. Ga naar Instellingen > 9. Klimaat.
Je zult dan het ongeveer hetzelfde zien als de onderstaande afbeelding, afhankelijk van het aantal ruimtes waarin je verwarming 
hebt.
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1.
    De ingestelde tijd is wanneer de verwarming wordt ingesteld op de desbetreffende temperatuur.
2. Stel bij de “Setpoint” de gewenste temperatuur in.
    Het is mogelijk om deze instellingen te kopieëren naar andere dagen van de week.
3. Vergeet niet de aanpassingen op te slaan, door onderaan de pagina op “Opslaan” te klikken.

Om de verwarming optimaal te laten werken is het aangeraden de klimaatplanning enige tijd te testen.
De omvang van de ruimte en de dikte van de vloer heeft invloed op werking van de vloerverwarming.
Pas zonodig de klimaatplanning aan om de gewenste gevoelstemperatuur te bereiken.

Schema: De verwarming volgt het ingestelde verwarmingsschema. De temperatuur kan handmatig voor een bepaalde tijd worden worden gewijzigd.
Doe je dat op de fysieke thermostaat in de kamer, dan wordt de aangepaste temperatuur voor 2 uur vastgehouden. Via de Yubii app kan je kiezen hoe 

Handmatig:
Dat wil zeggen dat de temperatuur die je instelt op de fysieke thermostaat of in Yubii wordt vastgehouden.
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Er worden regelmatig updates uitgebracht voor de Home Center met nieuwe 
funtionaliteiten. Belangrijk om te weten dat alleen de geteste versie geschikt is om te installeren. Download en 

Geteste versie

Beta versie 
(niet downloaden)

Na het downloaden kun je de update 
installeren.  
Kies voor “Maak cloud back-up” en accep-
teer de voorwaarden en klik op “Install-
eren”

-
gen worden gedaan in bijvoorbeeld het 
instellen van temperaturen.

Er is een beperkte ruimte voor backup in de 
cloud opslag.
Verwijder eventueel de oudste backup door via 
Instellingen > Backup en klik op de vuilnisbak.
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Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen
Draadloze thermostaat
Het belangrijkste onderdeel van de verwarming is de thermostaat. Deze regelt de temperatuur in de ruimte, hij meet hoe warm het is 
en stelt je in staat een temperatuur te kiezen.

1. Ingestelde temperatuur

2. Gemeten temperatuur

3. Ingestelde temperatuur omhoog

4. Ingestelde temperatuur omlaag

5.

6. Bewegingssensor

Je kunt de bediening van de thermostaat blokkeren door Pijl Omhoog en Pijl Omlaag,
tegelijk 10 seconden ingedrukt te houden. Er verschijnt dan een slot in het scherm.
Om de bediening te deblokkeren, druk je nogmaals 10 seconden deze toetsen.

Om batterijen te sparen, zal de thermostaat vanzelf het scherm in stand-by modus zetten.
De ingebouwde bewegingssensor zorgt ervoor dat wanneer je bij de thermostaat bent,
het beeldscherm vanzelf oplicht.
Je kunt de batterijen vervangen door de thermostaat losmaken van de muur door met
een schroevendraaier onderop voorzichtig de thermostaat naar voren te duwen.

met de middelste knop kun je schakelen tussen temperatuur of luchtvochtigheid.

Werking vloerverwarming

Wij stellen 
Daarmee voelt de vloer aangenaam warm aan én voorkomen we dat de vloer te
warm wordt wat een ongunstig effect kan hebben op de vloerafwerking.
Op het moment dat de ruimte verwarmd moet worden schakelt het slimme systeem
de vloerverwarming in op 27 graden. Deze temperatuur wordt aangehouden totdat de ruimte op de gewenste temperatuur is 
gebracht.

Als de gewenste temperatuur bereikt is schakelt het systeem terug naar een
vloertemperatuur die gelijk is aan de ingestelde ruimte temperatuur.

Verlaag daarom de temperatuur ‘s nachts niet te veel in de koude periode, het duurt
immers wat langer om de ruimte weer op temperatuur te brengen in vergelijking
met traditionele radiatoren.

1

2

3
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Hoofdstuk 2 | Instellen & Bedienen
klimaatpaneel
Door op de thermometer te klikken, krijg je toegang tot het Klimaatpaneel.
Hier kun je de geinstalleerde ruimtes gedeeltelijk of geheel instellen naar een handmatige of vakantie modus.

Om een ruimte afzonderlijk in te stellen, ga met de cursor naar de desbetreffende thermostaat, tot er een vergrootglas 
verschijnt in de rechterbovenhoek.
Klik op dat vergrootglas om aan de rechterkant een nieuw venster te openen.

Om een afzonderlijke ruimte in te stellen op handmatig, klik op de “hand” en
stel de gewenste temperatuur in en kies een tijd om de ruimte voor een ingestelde tijd aan te passen. Kies voor “be-
houden” om de temperatuur vast te houden.
Kies voor het “het hele huis” om alle ruimtes tegelijk aan te passen.

In de vakantie-modus kun je de verwarming voor een periode instellen, waarna de verwarming aan het einde van deze 
periode weer naar de vorige modus zal gaan.
Kies daarvoor voor het “vliegtuig” en kies de gewenste temperatuur en stel dan bij “datumbereik” eerst de startdatum in 
en dan de einddatum.
Klik op “instellen” om de aanpassing te bevestigen.
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Probleem Oplossing

Display van thermostaat gaat niet aan. Vervang de batterijen.

Verwarming gaat niet aan. Controleer of de groepen in de meterkast aanstaan.

geen verbinding met de Yubii app.
Controleer of andere apparaten een verbinding met

Herstart eventueel de Home Center door de stekker
uit het stopcontact te halen en er weer erin

Ik ben mijn cloud-wachtwoord vergeten
je een nieuw wachtwoord aanvragen

Ik ben mijn admin-wachtwoord vergeten Klik bij het inlogscherm links onder op 
Wachtwoord vergeten? en vul je e-mailadres in,
het systeem stuurt je een nieuw wachtwoord

Hoofdstuk 3 | 

Bij het overstappen naar een andere internetprovider of wanneer je het de

netwerk van de Home Center.

Daarna ga via Instellingen > Netwerk en klik daar op de afvalbak om de huidige 

Probleemoplosser

ZonderGas | Slimmer Wonen Inspiratie en Advies centrum

info@zondergas.nu  |  www.zondergas.nu  |  


