Wendy aansluiten en instellen
mijnhuis-online handleiding

Door:

Flexicontrol
Newtonstraat 27
1704 SB Heerhugowaard
Netherlands
072 576 2550
www.fexicontrol.nl

Document referente:

911513

Zoekwoorden:

Pagina 1 van 17

Datum:

15 januari 2019

Status:

VOORLOPIG
© 2018 Flexicontrol

Auteur:

Jan-Jesse Hopman

e-mail:

message-bericht@ibb.nl

Project
Titel
Datum
Ref.
Auteur

mijnhuis-online handleiding
Wendy aansluiten en instellen
15 januari 2019
911513
Jan-Jesse Hopman

Inhoudsopgave
1 - Inleiding........................................................................................................................................................... 3
2 - Voorbereiding................................................................................................................................................. 4
2.1 - Omvang en benodigdheden.................................................................................................................... 4
2.2 - Voorbereiden van de meterkast.............................................................................................................. 4
2.3 - Extra materiaal........................................................................................................................................ 4
3 - Ophangen van Wendy..................................................................................................................................... 5
4 - Aansluiten van Wendy..................................................................................................................................... 6
4.1 - Internet................................................................................................................................................... 6
4.2 - Slimme Meter (Dutch Smart Meter met P1 poort)..................................................................................6
4.3 - Voeding................................................................................................................................................... 6
5 - Opstarten en uitleg van de LED's..................................................................................................................... 7
6 - Contact maken met het Portal van mijnhuis-online......................................................................................... 8
6.1 - Inloggen op het Portal............................................................................................................................. 8
6.2 - Gebruik van het Portal............................................................................................................................ 8
6.3 - Inloggen op Wendy................................................................................................................................. 9
6.4 - Confgureren van Wendy....................................................................................................................... 10
7 - In gebruik nemen.......................................................................................................................................... 12
Bijlage 1: Confgurateformulier.......................................................................................................................... 13
Algemeen....................................................................................................................................................... 13
mijnhuis-online portal.................................................................................................................................... 13
Elektriciteit..................................................................................................................................................... 13
Gas................................................................................................................................................................. 13
Zonne-energie................................................................................................................................................ 13
Water............................................................................................................................................................. 13
Stadsverwarming........................................................................................................................................... 13
Bijlage 2 – Wachtwoordprobleem....................................................................................................................... 14
Bijlage 2: Lokale verbinding opbouwen met Wendy............................................................................................ 15
Bijlage 3: Draadloos verbinden via Wif............................................................................................................... 16
Bijlage 4: Instellen op een vast IP-adres.............................................................................................................. 17

Niets uit dit document mag worden gekopieerd en/of publiek worden gemaakt door middel van druk, print,
fotokopiëren, microflm elektronische transmissie of vergelijkbare reproductetechniek, zonder de schrifelijke
autorisate van de schrijver of de uitgever
© 2019 Flexicontrol, Heerhugowaard, the Netherlands
Pagina 2 van 17

Project
Titel
Datum
Ref.
Auteur

1-

mijnhuis-online handleiding
Wendy aansluiten en instellen
15 januari 2019
911513
Jan-Jesse Hopman

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van Wendy, de woningautomatseringscomputer van mijnhuis-online.
Deze handleiding bevat, in de vorm van de hierna volgende hoofdstukken, instructes voor het installeren en
confgureren van Wendy. Voor de overige producten (zoals sensoren, lampen en energiemeters maar ook
additonele sofwarefunctes) zijn aparte handleidingen beschikbaar.
Bijlage 1 bevat het confgurateformulier. Het in handig om dit formulier te gebruiken om alle gegevens van uw
Wendy-installate te noteren om later te gebruiken. In deze handleiding staat aangegeven wanneer er
informate op het formulier ingevuld dient te worden.
De andere bijlagen helpen bij bijzondere situates.
Raadpleeg mijnhuis-online.nl voor veelgestelde vragen.
www.mijnhuis-online.nl/klantenservice/veel-gestelde-vragen/
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Voorbereiding
Omvang en benodigdheden

Voor het installeren van Wendy dienen alle benodigde materialen aanwezig te zijn.
De levering van Wendy bestaat in ieder geval uit:
• 1x Wendy.
• 1x 24V adapter-voeding. (GP10/GP12)
Maat: 2.1mm plugconnector, centrum is massa
Input: 100-240VAC, 50/60 Hz, 0.2A
Output: 24VDC, 0.5A, 6.0W
• 1x Wendy accessoireset. (WDY11)
Wendy accessoireset (WDY11) bestaat uit:
• 1x Wendy montagehulp.
• 1x Installatehandleiding met
confgurateformulier (bijlage 1).
• 1x Ethernet-kabel, lengte 1,5m.
• 2x Schroef voor houten achterwand.
• 1x Dutch Smart Meter (slimme meter) aansluitkabel: Kabel met RJ25 connectors, 2m.

2.2 -

Voorbereiden van de meterkast

In de meterkast dient tenminste het volgende aanwezig te zijn:
• 1x vrije 230V aansluitng (bv. wandcontactdoos).

2.3 -

Extra materiaal

Om Wendy correct op te hangen is het aan te bevelen de volgende, niet
meegeleverde, onderdelen bij de hand te hebben:
• Gereedschap om de schroeven in de wand te draaien.
• 1x pen of stf om het confgurateformulier en de montagehulp in te vullen.
• Nietendrukker of dubbelzijdig tape om de de montagehulp op te hangen.
• Kabelbeugels of bundelbandjes (ofwel: te-wraps) kunnen worden gebruikt om
alle kabels netjes weg te werken.
De niet meegeleverde zaken zijn ofwel reeds in huis of zijn te koop bij de bouwmarkt en kunnen
ook later nog worden toegepast.
Voor het confgureren van Wendy is een computer/laptop met één van de volgende
internetbrowsers nodig:
• Internet Explorer versie 9 en hoger.
• Chrome versie 25 en hoger.
• Firefox versie 19 en hoger.
• Safari versie 5 en hoger.
• om een volledige test te doen is een werkende internet aansluitng van belang.
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Ophangen van Wendy

De plaats waar Wendy wordt opgehangen is bij voorkeur de meterkast.
1. Noteer serienummer van Wendy
Het lserienummer staat voorop Wendy, links onder op de bovenkap.
Noteer het op het confgurateformulier (Bijlage 1).
2. Locate montagehulp
Zoek een plek in uw meterkast waar Wendy moet komen te hangen.
Extra informate: De groote van de montagehulp vertegenwoordigt de
praktsche minimale ruimte die nodig is om Wendy op te hangen.
3. Ophangen montagehulp
Monteer de montagehulp. Plak of niet deze vast aan de
achterwand.
4. Schroeven voor Wendy bevestgen
De bijgeleverde schroeven dienen door de twee kruizen op de montagehulp gedraaid te worden. Draai de
schroeven vervolgens niet geheel in de wand, om Wendy eraan te hangen dienen de koppen ongeveer
2mm uit te steken.
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Aansluiten van Wendy

Als Wendy is opgehangen kan ze aangesloten worden.

4.1 -

Internet

1. Sluit de meegeleverde ethernetkabel aan op uw router/switch
2. Steek de andere kant van de ethernetkabel in Wendy zoals hiernaast
is aangegeven.
Tip: begeleid de kabel met kabelbeugels of bundelbandjes.
Wanneer er geen Ethernet aansluitng in de meterkast aanwezig is, kan
de Wendy via Wif met het internet verbonden worden. Volg hiervoor de
volgende stappen zoals beschreven in bijlage 2.

4.2 -

Slimme Meter (Dutch Smart Meter met P1 poort)

De Nederlandse slimme meter (Dutch Smart Meter of DSM) beschikt over een zogenoemde P1 aansluitng.
Wendy maakt hiervan gebruik en wordt met bijgeleverde DSM-kabel
verbonden met de DSM.
1. Steek de DSM-kabel in de DSM ingang van Wendy.
2. Steek de DSM-kabel in de P1 ingang van de slimme meter.
Tip: begeleid de kabel met kabelbeugels of bundelbandjes.
3. Noteer op het confgurateformulier onder de juiste metng
(elektriciteit, gas etc.).
Type sensor:

4.3 -

Dutch Smart Meter (DSM)

Voeding

1. Plug de connector van de voeding in Wendy.
2. Steek de adapter in de vrije 230V aansluitng in de
meterkast.
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Opstarten en uitleg van de LED's

Nu zal Wendy gaan opstarten. Dit kan iets meer dan een minuut duren. Een mooie gelegenheid om even te
lezen over de getekenis van de diverse onderdelen van het product.
Op de plek die het zwarte balkje aangeef, linksonder staat gewoonlijk
het productnummer.
Wendy beschikt over meerdere LED's. Deze bevinden zich op de
bovenzijde en bij de Ethernetconnector.
Op de bovenzijde (wite kap):
• Power (groen) brandt wanneer de voeding is verbonden met
Wendy en het stopcontact en functoneert. Deze LED brandt dan
constant.
• Actviteit (geel) is bij opstarten contnu aan en wanneer alle applicates juist zijn opgestart gaat deze volgens
regelmatg fitsen, een soort van “heartbeat”.
• Error (rood) wanneer deze brandt, dient u contact op te nemen met de helpdesk van Flexicontrol.
Bij de Ethernetconnector:
• Snelheid (groen, rechts) is aan wanneer Wendy
is verbonden met een 100MBit netwerk. Deze
hoef dus niet te branden voor een goede
werking (bijv. met 10MBit netwerk).
• Actviteit (geel, links) knippert op basis van de
actviteit van de verbinding tussen Wendy en het netwerk/internet.
Wanneer de groene LED aan is en de gele fitst regelmatg, is Wendy klaar voor gebruik.
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Contact maken met het Portal van mijnhuis-online

Wanneer Wendy is opgestart en de verbinding is in orde, zoekt het product contact met het mijnhuis-online
Portal.
Door nu zelf in te loggen op het portal kun je zien of dit is gelukt en ben je in staat om de belangrijkste
instellingen (confgurate) uit te voeren.

6.1 -

Inloggen op het Portal

Vóór de verzending van uw Wendy werden door ons al enkele belangrijke gegevens van jou ingevoerd. Deze
gegevens zijn o.a. gebruikt voor de verzending van een welkomst e-mail. Deze werd verzonden vanaf het
adres:
info@mijnhuis-online.nl
Heb je deze niet ontvangen en staat ie ook niet in je spam-box, dan vind je in “Bijlage 2 –
Wachtwoordprobleem“ een oplossing.

6.2 -

Gebruik van het Portal

Na het inloggen komt u op het Portal terecht. Omdat er nog geen energiemeetgegevens zijn, zal hier nu nog
een leeg scherm worden getoond:

Wel zijn de volgende tabbladen te zien:
• mijn instellingen
• apparaatbeheer
• bedienen
• energiemonitor
Via apparaatbeheer is het mogelijk de producten in jouw installate op afstand te benaderen. Kies dit tabblad
en ga verder.
Bij “apparaatbeheer” zie je een overzicht van uw mijnhuis-online installate.
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Klik hier op het product dat geconfgureerd gaat worden. Via een beveiligde tunnel-verbinding wordt nu
contact gelegd met Wendy. Dit kan dus vanaf elke internetlocate in de wereld gebeuren. Daarom is hier
opnieuw inloggen noodzakelijk.

6.3 -

Inloggen op Wendy

(Merk op dat de blauwe kleur een indicate is dat je nu op het apparaat zelf kijkt en niet meer op de portal
bent)
De standaard inloggegevens zijn:
Inlognaam:
Wachtwoord:

Flexicontrol
Flexicontrol

Om de veiligheid te kunnen garanderen en algemene wachtwoorden zoals hierboven te voorkomen dan wel
tegen te gaan volgt de opte om dit standaard (Fabrieksgebruiker) wachtwoord te vervangen.
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Hier kunt u uw eigen gegevens invoeren. Let op dat u ze goed bewaard. Deze dialoog wordt hier telkens weer
getoond, dus het kan ook nog op een later moment. Kies in dat geval voor “Overslaan”.
Lukt het inloggen niet? Neem dan via de website contact met ons op.
Nu wordt het openingsscherm van Wendy getoond. Ook hier is nog niets te zien omdat er nog geen
energiemeetpunten (energiestromen) zijn gedefnieerd.

Dat defniëren gaat door Wendy verder te confgureren.

6.4 -

Confgureren van Wendy

Omdat er vele mogelijkheden zijn en deze handleiding daarvoor niet de plaats is om dit uitgebreid te
beschrijven wordt hieronder de meest voorkomende confgurate, die van de slimme meter, beschreven.
Dit gaat als volgt.
1. Klik op de link “hier” of kies rechtsboven voor Apparaat en instellingen:

2. Klik vervolgens op Energiemonitor:

3. Kies vervolgens Meetpunt toevoegen en er worden de volgende optes getoond:
Elektriciteit

Gas

Zonne-energie

Water

Stadsverwarming

Na de keuze voor Elektriciteit kan vervolgens de manier van meten worden gekozen:
Pagina 10 van 17

Project
Titel
Datum
Ref.
Auteur

mijnhuis-online handleiding
Wendy aansluiten en instellen
15 januari 2019
911513
Jan-Jesse Hopman

Dutch smart
meter

Meter met
pulsuitgang

Pulssensor

Disksensor

Externe sensor via
FC-Variabele

4. Na de volgende stap te hebben gedaan:

5. Is het meetpunt compleet, volgt er een overzicht en kan het meetpunt worden opgeslagen:

6. Voor de gasmeter, die ook via de slimme meter wordt gekoppeld, is eenzelfde serie actes nodig.
Indien je ook andere sensoren meegeleverd hebt gekregen zit daarbij dan ook weer een eigen handleiding.
Wanneer dit gereed is log je weer uit en kom je weer terug in het portal.
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In gebruik nemen

Als de installate goed is verlopen worden de registrates die Wendy doet uiteindelijk zichtbaar in het portal. Dit
kan bij een nieuwe installate enige tjd duren (15..30 minuten). Dit zal uiteindelijk resulteren in een beeld bij
de energiemonitor dat er ongeveer als volgt uitziet.

Van belang is wel dat nadat de installate is voltooid, deze getest wordt. Dit kan door te controleren of de
gegevens van de installate in het portal zichtbaar worden en Wendy via het portal bereikbaar is.
Op het mijnhuis-online Portal kun je de belangrijkste gegevens die Wendy voor jou verzameld en opslaat inzien.
Ook kun je jouw installate bedienen en beheren.
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Bijlage 1:

Confgurateeormulier

Vul in:

Algemeen
Wendy serienummer:

…………………………

mijnhuis-online portal
Gebruikersnaam:

………………………… (Uw gebruikersnaam vindt u terug op uw
orderbevestging)

Wachtwoord

…………………………(Eerste keer? Klik op “Wachtwoord vergeten” en
voer uw gebruikersnaam in)

Streep door wat niet van toepassing is of vul in:

Elektriciteit
Wendy ingang:

IN1 / IN2 / IN3 / DSM (Dutch Smart Meter)

Type sensor:

Pulssensor / Disksensor / Pulsuitgang / Dutch Smart Meter (DSM)

Pulswaarde:

…………… (n.v.t. Bij de Dutch Smart Meter)

Gas
Wendy ingang:

IN1 / IN2 / IN3 / DSM (Dutch Smart Meter

Type sensor:

Refectesensor / Dutch Smart Meter (DSM)

Zonne-energie
Wendy ingang:

IN1 / IN2 / IN3

Type sensor:

Disksensor / Pulssensor / Pulsuitgang (BPM)

Pulswaarde:

……………

Water
Wendy ingang:

IN1 / IN2 / IN3

Type sensor:

Pulsuitgang

Pulswaarde:

……………

Stadsverwarming
Wendy ingang:

IN1 / IN2 / IN3

Bewaar deze pagina goed, het bevat alle benodigde ineormate omtrent uw Wendy
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Bijlage 2 – Wachtwoordprobleem
Het kan zijn dat je je wachtwoord kwijtgeraakt bent of dat je je welkomst mail niet kan vinden. Je kan dan niet
inloggen.
Hiervoor is de gestandaardiseerde en veilige “wachtwoordvergeten-procedure”.
1. Start de internetbrowser op uw computer op en ga naar
htp://www.mijnhuis-online.nl
Druk rechtsboven op “INLOGGEN”.
2. Kies voor INLOGGEN PORTAL
3. Druk op de knop “Geen wachtwoord of wachtwoord vergeten? Klik
hier!”
4. Vul hier uw gebruikersnaam in. Dit is meestal gelijk aan het emailadres dat van jou bij mijnhuis-online bekend is.

5. Je ontvangt een e-mail met daarin een link die je brengt naar een dialoog waar je waarmee je je nieuwe
wachtwoord kunt instellen. Om typefouten dient dit twee maal te gebeuren.
6. Nadat je dat heef gedaan kun je verder met de volgende stappen.
Als dit niet lukt neem dan via de web site contact met ons op en vermeld:
•
•
•
•

wie je bent,
wat het ordernummer is dat je van ons hebt gekregen,
het productnummer,
met welk e-mailadres je bij ons bekend bent (of wilt zijn)
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Bijlage 2:

Lokale verbinding opbouwen met Wendy

Soms is het nodig om zonder het bebruik van het mijnhuis-online portal contact te zoeken met Wendy.
Bijvoorbeeld als er nog geen internet verbinding is.
Wendy is nu volledig aangesloten en opgestart.
1. Zorg dat uw computer in hetzelfde netwerk zit als de Wendy
Dit kan een bedraad of een draadloos netwerk zijn.
2. Voer in de URL-balk van de browser de volgende gegevens in:
htp://fc[Wendy productnummer].local/
De link ziet er, als voorbeeld, als volgt uit:
Tip: Uw Wendy serienummer heef u tjdens dit proces reeds genoteerd op het confgurateformulier.

Pagina 15 van 17

Project
Titel
Datum
Ref.
Auteur

mijnhuis-online handleiding
Wendy aansluiten en instellen
15 januari 2019
911513
Jan-Jesse Hopman

Bijlage 3:

Draadloos verbinden via Wif

1. Plaats Wendy in de buurt van uw router. Sluit de ethernetkabel aan op uw router/switch. Steek de andere
kant van de ethernetkabel in Wendy.
Steek de adapter in het stopcontact.
2. Volg het stappenplan bij hoofdstuk Error: Reference source not found, Error: Reference source not found,
op pagina Error: Reference source not found. Hier wordt uitgelegd hoe U inlogt op Wendy.
3. Klik rechtsboven op Apparaat en instellingen.

4. Klik vervolgens op Systeeminstellingen.
5. Kies Netwerk
6. Kies in het overzicht het lokale Wifinetwerk en kies bij Verbinding maken voor
Ok. Voer vervolgens het wachtwoord in.
Wanneer het geselecteerde netwerk in een blauwe balk wordt getoond is het
verbinden succesvol.
7. Haal de voeding en internetkabel los en plaats de Wendy in de meterkast.
Steek de adapter in de wandcontactdoos, Wendy is nu volledig aangesloten.
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Bijlage 4:

Instellen op een vast IP-adres

1. TBW
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