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HAS Gebruikershandleiding
Om het huis slim te maken, is HAS het systeem om dit te bereiken. De HAS stuurt Apparaten aan en
ontvangt waarden van Sensoren van verschillende merken. Je kunt het gedrag van Apparaten op een
eenvoudige manier automatiseren via een Scenario of met een stemcommando via een Takenlijst.

1 Toepassingen
-

Als je naar bed gaat, wil je met 1 schakelaar alle lichten uit doen.
Lampen aan als de lichtsterke onder een bepaalde waarde komt en weer uit wanneer de
lichtsterkte boven een bepaalde waarde komt.
Elektrische deken aan op een bepaalde tijd en weer uit na een bepaalde tijd, maar alleen als de
kamer temperatuur onder een bepaalde waarde is.
Gordijnen dicht doen als de lichtsterke onder een bepaalde waarde komt en weer open doen op
een bepaalde tijd.
Lampen in de tuin aan bij zonsondergang en na een uur weer uit.
Waterval in de tuin op een bepaalde tijd aanzetten en een uur na zonsondergang weer uitzetten.
Airco aanzetten wanneer de temperatuur boven een bepaalde waarde komt en weer uitzetten
als de gewenste temperatuur bereikt is.
Ontvang een e-mail als de planten te droog zijn.
Krijg een Pushmelding op één of meerdere telefoons / tablets als er op een noodschakelaar is
gedrukt en /of laat een Sirene afgaan bij een derde.

2 Definities gebruikt door de HAS
Een Sensor is een Afstandsbediening, Schakelaar, Temperatuur, Dimmer, Vochtigheid, Lichtsterkte,
Beweging etc. en stuurt een signaal (waarde) , die door de HAS of HAS WiFi Hub kan worden
gedetecteerd. Er zijn ook systeem Sensoren zoals Tijd, Dag, Maand, Aanwezigheid, Zonsopgang /
Zonsondergang, Regenstatus.
Een Apparaat is een Aan/Uit (Stopcontact), Lamp, Dimmer, Gordijn, TV, Radio etc die een signaal
ontvangt (commando), die zowel door een afstandsbediening en/of de HAS of HAS WiFi Hub kan
worden gestuurd. Een systeem Apparaat kan ook een e-mail versturen.
Een Unit is een verbinding met een netwerk toestel, die één of meerdere Sensoren kan ontvangen en/of
één of meerdere Apparaten kan bedienen.
Een Sfeer is een kleureninstelling/temperatuur voor een RGB lamp of een temperatuur voor een CCT
lamp.
Een Taak stuurt een commando Aan, Uit, Trigger, Dim waarde , Slapen/Ontwaken of een Sfeer naar een
Apparaat na een eventuele wachttijd.
Met een Takenlijst kunnen één of meerdere Taken (Lamp A Aan en Lamp B Aan) achter elkaar worden
uitgevoerd. Dit kan dus een groep van Apparaten zijn. Een Takenlijst kan automatisch via een Scenario
of handmatig uitgevoerd worden.
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Een Scenario voert een Takenlijst uit, indien één of meerdere Sensoren een bepaalde waarde heeft
bereikt.

3 Ondersteunde Apparaten en Sensoren
De bestaande omgeving kan simpel worden uitgebreid met merken zoals weergegeven in de lijst:
Merk
Zigbee
zie : zigbee2mqtt
Philips HUE
Somfy Conexxoon
Somfy TaHoma
Somfy RTS
Yeelight
TOON

Unit
Zigbee (Dongle nodig)

Apparaten
zie : zigbee2mqtt

Sensoren
zie : zigbee2mqtt

Hue (Hue Bridge)
Somfy (Cloud)

- Lamp
- Zonwering

- Afstandsbediening
- Geen

WiFi (HAS WiFi Hub)
SYSTEM
TOON (Cloud / Z-Wave)

- Zonwering
- Lamp
- Thermostaat
- Stopcontact

- Afstandsbediening
- Geen
- Thermostaat

Powered by Tuya
LSC van de Action etc

Tuya (Cloud)

- IR Sensor via Smart IR hub

Tasmota
zie: tasmota
HAS

Tasmota (MQTT)

- Lamp
- Stopcontact / Aan/Uit
- Dimmer
- Gordijn
- IR Apparaat via Tuya Scene
- Sirene/Alarm via Tuya Scene
zie: tasmota

- Lichtsterkte

MiLight
HAS

WiFi (HAS WiFi Hub)
SYSTEEM

- Kallox Gordijn
- Stopcontact (buiten)
- Servo (Lamellen)
- Lamp
- Stuur een e-mail
- Zet een teller waarde

Bluetooth (BLE)

WiFi (HAS WiFi BLE Hub)

- Geen

ESPEasy
iTead SonOff

ESPEasy (Generic HTTP)
eWeLink (Cloud)

RF 433/868
KaKu / Alecto etc

WiFi (HAS WiFi Hub)
- RF 433 (Apparaten en
Sensoren)
- RF 868 (Alleen Sensoren)

- Geen
- Lamp
- Stopcontact / Aan/Uit
- Dimmer
- Stopcontact / Aan/Uit

WiFi (HAS WiFi)

zie: tasmota

- Afstandsbediening
- Aanwezigheid
- Zonsopgang / Zonsondergang
- Tijd
- Maanden
- Dagen
- Regenstatus
- Teller
- Flower care (Temperatuur /
Vochtigheid / Lichtsterkte)
- Temperatuur / Vochtigheid
- iBeacon / iTag (Afstand)
- zie: ESPEasy
- Geen

- Afstandsbediening
- Deurcontact
- Temperatuur
- Vochtigheid
-Weerstation

Huis Automatisering Systeem versie 3.0
Datum: 23-12-2022

Pagina 5

4 Betekenis van de knoppen
De HAS kan bedient worden met een internet browser op PC of met de HAS App op een Android
apparaat. De werking is overal gelijk.
Toon het menu
Ververs het scherm
Voeg een nieuw item toe aan de lijst
Sla de gegevens op en ga terug naar de lijst
Ga terug naar de lijst zonder de gegevens op te slaan
Meer functies
Verwijder een item
Het menu kent twee vormen:
Onderhoud modus
Beschermde modus
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5 Installeer de HAS App op Android Tablet / Smartphone
De HAS kan zonder een account via het internet of lokaal geconfigureerd en bedient worden door de
HAS App op een Android apparaat of met een Internet browser.
Voordat het systeem in gebruik kan worden genomen, moet eerst de HAS App
worden
geïnstalleerd. Dit is een Android applicatie die op elk Android apparaat geïnstalleerd kan worden.

5.1 Installatie van onbekende bronnen toestaan
Op het Android apparaat moet wel eerst de Installatie van onbekende bronnen worden toegestaan.
Ga naar Instellingen -> Schermvergrendeling en beveiliging of ga naar Beveiliging -> Onbekende bronnen.
Indien deze uitstaat, zet deze dan aan.
Of ga naar Schermvergrendeling en beveiliging of Beveiliging -> Onbekende apps installeren -> zoek in de
lijst van Apps de internet browser waarmee je gaat downloaden en geef deze toestemming.
Start een internet browser en download en installeer de App. Als dit document wordt gelezen op een
Smartphone of Tablet, klik Download HAS App.
Of scan de QR code (download eerst de QR code reader via de Google Play
Store)

6 Sluit de HAS aan
Sluit de netwerkkabel vanaf een netwerk modem of hub aan op de Ethernet poort van de HAS. Stop de
Zigbee Dongle in de USB aansluiting van de HAS (optioneel).
Sluit daarna de Micro USB kabel aan de voedingpoort van de HAS en stop de adapter in het stopcontact.

Indien de HAS verbonden is aan het internet, dan zal de HAS geregistreerd worden in de EZManage
Server. Hierdoor is het mogelijk om automatisch updates te ontvangen en om de HAS App te kunnen
bedienen via internet.

6.1 Test HAS gratis op een Windows PC
Een Windows PC kan ook als HAS dienen, als de HAS applicatie op de PC is geïnstalleerd. Het nadeel
hiervan is, dat de PC altijd moet aanstaan.
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Download de gratis HAS voor Windows PC met een geldigheid van 1 maand en installeer deze als
Administrator.

7 Gebruik de Internet Browser op Windows PC
Als de HAS aanstaat is deze nu bereikbaar via http://has.local/

8 HAS App op iPhone of iPad
Op dit moment is er voor de iPhone of iPad nog geen App beschikbaar. Wel is het mogelijk om de HAS te
bedienen via de Internet Browser.

9 Registreer de HAS App
Ieder Android apparaat waarop de HAS App is geïnstalleerd en gebruik wil maken van de HAS, dient
eenmalig te worden geregistreerd. Zorg dat de WiFi van het Android apparaat aanstaat in hetzelfde
netwerk als waarin de HAS is aangesloten.
De HAS App kan op 3 manieren worden geregistreerd.
1. Start de HAS App na 2 minuten, maar binnen 5 minuten nadat de HAS is opgestart.
2. Indien een PC of een andere HAS App al een verbinding heeft met de HAS, ga naar HAS Apps,
klik
en start de HAS App.
3. Initieel is de HAS via een WiFi verbinding benaderbaar vanaf een PC / Tablet / Smartphone met
WiFi.
A. Verbindt de WiFi met de SSID: HAS_Server . Een wachtwoord is niet nodig.
B. Ga met een internet browser naar http://10.42.0.1/ .
C. Voer de standaard (0000) PIN Code in en klik
. Activeer de optie “Onderhoud (extra
menu’s)” bij Instellingen.
D. Ga naar HAS Apps en klik .
E. Verbreek de WiFi verbinding met de HAS_Server en start de HAS App.
De HAS App zal nu zelf de verbinding opzetten en het PIN Code scherm zal verschijnen. Indien dit niet de
eerste keer lukt, herhaal dan de registratie.

10 Maak extra menu’s beschikbaar voor onderhoud
Bij de eerste keer gebruik, start de applicatie in de Beschermde modus . De onderhoud functies in het
menu zijn niet beschikbaar.
Indien de applicatie op dit apparaat in de Beschermde modus
moet blijven, klik
.
Anders voer de standaard (0000) PIN Code in en klik
om de Onderhoud modus
aan te zetten bij
Instellingen. Activeer de optie “Onderhoud (extra menu’s)”.

11 Start met Apparaten en Sensoren toevoegen
Ga naar Apparaten of Sensoren en klik

om de Wizard te starten.
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12 HAS Technische Handleiding
1 Instellingen
De instellingen zijn beveiligd met een PIN Code (standaard 0000). Het is aan te bevelen om de bestaande
PIN Code te wijzigen.

 Selecteer de Taal .
 Vul de Plaatsnaam en Postcode in om de Breedte en Lengtegraad te bepalen, die door de
Regenstatus sensor wordt gebruikt.
 Voor elk afzonderlijk apparaat (PC/Tablet/Telefoon) start de applicatie de eerste keer in de
Beschermde modus . De Onderhoud functies in het Menu zijn dan niet beschikbaar. Hiermee
wordt voorkomen, dat onbevoegde gebruikers (per ongeluk) iets kunnen wijzigen of verwijderen.
Activeer Onderhoud (extra menu's) om de applicatie in de Onderhoud modus
te zetten.
 Activeer PIN Code uitschakelen, als u de enige gebruiker van het systeem bent.
TIP : Maak een schermprint van dit scherm. De Licentiecode en Gateway ID moeten naar support worden
gestuurd, als een nieuwe HAS of SD card nodig is.
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1.1 Beheerder
In dit scherm kunnen nog Extra handelingen door de beheerder worden uitgevoerd.

PAS OP: De HAS kan softwarematig worden uit gezet. Het aanzetten kan alleen hardwarematig worden
gedaan, door de stekker/voeding uit het stopcontact te halen en er vervolgens weer in te stoppen.
TIP : Maak een back-up van de gegevens als nieuwe definities zijn toegevoegd of gewijzigd. Met een
back-up worden de gegevens in de EZManage server opgeslagen, zodat ze hersteld kunnen worden
indien een nieuwe SD card of HAS nodig is.

1.2 Wijzig PIN Code

 Vul de huidige PIN Code (standaard 0000) in bij PIN Code.
 Vul de Nieuwe en Herhaal nieuwe PIN Code.
 Vul PIN Code e-mail in om de PIN Code per e-mail te ontvangen, wanneer u deze bent vergeten.
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2 HAS Apps
Voordat een HAS App op een Android apparaat gebruik kan maken van de HAS, moet deze eenmalig
worden geregistreerd. Als Melding is geactiveerd, kan er een Pushmelding naar de Has App worden
verstuurd door een Pushmelding Apparaat.
Klik
om een HAS App te registreren. Het systeem komt met een melding dat de HAS App binnen 120
seconden gestart moet worden. Klik OK en start de HAS App. De HAS App zal nu verbinding zoeken met
de HAS en in de lijst verschijnen.
PAS OP: Indien de HAS App op het Android apparaat wordt verwijderd en daarna weer wordt
geïnstalleerd, dient de Registratie weer worden uitgevoerd.

2.1 HAS App
Selecteer een HAS App om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Wijzig de Omschrijving van een geregistreerde HAS App in de naam van de gebruiker/apparaat.

 Activeer Melding om Pushmeldingen te kunnen ontvangen .
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3 WiFi Netwerken
Dit is een lijst van alle 2.4 GHz WiFi Netwerken waarmee HAS WiFi units aan de HAS verbonden kunnen
worden. Er kunnen meerdere WiFi Netwerken worden opgegeven. Dit kan nodig zijn indien er van WiFi
versterkers (Repeaters) gebruik wordt gemaakt met verschillende namen.
Klik

om de gegevens bij alle HAS WiFi Units te verversen.

3.1 WiFi Netwerk
Selecteer een WiFi Netwerk om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 Voer de naam van de SSID in bij Netwerknaam.
 Voer de locatie of type van de Router of Repeater in bij Omschrijving.
 Voer het wachtwoord van het SSID in bij Wachtwoord en Herhaal Wachtwoord.
PAS OP: Er wordt niet gecontroleerd op het bestaan van de SSID en de geldigheid van het wachtwoord.
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4 Units
Om een Sensor of Apparaat aan de HAS te koppelen, moet eerst de Unit worden geregistreerd, die de
Sensor gegevens kan ontvangen en/of een commando naar het Apparaat kan versturen.
Klik

om een Unit te registreren. (zie Registreer Unit).

4.1 Unit
Selecteer een Unit om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Wijzig de Omschrijving van een Unit in de locatie of functie van gebruik.

TIP : Indien de Unit een Zigbee Coördinator is, dan verschijnt er een knop om de Netwerkkaart te tonen.
4.1.1 Meer functies
Voor sommige Units is het mogelijk om
instellingen, herstarten of resetten.

meerdere functies te gebruiken, zoals het inzien van de

4.1.2 Verwijder Unit
Een Unit kan alleen verwijderd worden, indien deze NIET actief is met uitzondering van een HAS WiFi
Unit.
Selecteer een Unit, klik
en kies “Reset” om de Unit te deactiveren en naar de Registratie mode te
zetten. De Unit wordt inactief en kan hierna verwijderd worden.
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4.2 Registreer Unit
Op dit scherm kan de registratie van een Unit worden gestart.

4.2.1 HAS WiFi Unit registreren
Voordat een HAS WiFi Unit geregistreerd kan worden, moet er minimaal één WiFi Netwerk zijn
opgevoerd bij
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WiFi Netwerken .
Zorg dat de HAS WiFi Unit in de registratie mode staat (Led knippert SOS).
Actieknop Ingedrukt
Minder dan 10 seconden. Led gaat langzaam
knipperen.
Meer dan 10 seconden. Led gaat SOS knipperen.

Actie
De HAS WiFi Hub gaat opnieuw opstarten.

Statusled betekenis
Snel knipperen
Langzaam knipperen

Reden
HAS WiFi Hub is aan het opstarten.
WiFi van de HAS WiFi Hub is opgestart, maar er is
geen verbinding met de HAS.
De HAS WiFi Hub is in de Registratie mode.
De HAS WiFi Hub is gekoppeld met de HAS.

SOS knipperen
Aan

De HAS WiFi Hub wordt naar de Registratie mode
gezet (fabrieksinstellingen)

Een HAS WiFi Unit zonder Actieknop kan ook in de Registratie mode worden gezet, door de volgende
handeling:
Sluit de unit 3 keer achter elkaar aan op het stroomnet voor minimaal 10 tot maximaal 15 seconden.
Uit -> 1s ->Aan -> 10s -> Uit -> 1s ->Aan -> 10s -> Uit -> 1s ->Aan -> 10s -> Uit
Klik WIFI en zet de Unit weer aan.
Als de registratie van HAS WiFi Unit niet lukt, ga naar Koppel HAS WiFi Unit aan het netwerk en start
hierna de registratie opnieuw.
4.2.2 Philips HUE Bridge registreren
Apparaten en Sensoren die aan de Hue Bridge gekoppeld zijn, worden ook door de HAS ondersteund.
Als alle 3 lichtjes van de Hue Bridge branden, klik HUE BRIDGE. Druk vervolgens op de grote
knop op de Hue Bridge zelf. Na enige tijd zal de Hue Bridge als Unit verschijnen en alle
Apparaten en Sensoren die aan de Hue Bridge zijn gekoppeld, verschijnen automatisch in de
HAS. Klik eenmalig op een knop van de afstandsbediening (indien aanwezig) zodat deze in de lijst van
Sensoren verschijnt.
4.2.3 Zigbee Unit registreren
Zigbee Apparaten en Sensoren worden ondersteund als de HAS is uitgerust met een Zigbee dongle (zie
zigbee2mqtt Adapters ). Tijdens de registratie mag de nieuwe Zigbee unit maximaal 2 meter
van de HAS verwijderd zijn. Zet de Zigbee unit in de registratie mode (led knippert) door 5
seconden lang (met een paperclip) de Reset in te drukken en klik daarna ZIGBEE .
TIP: Sommige afstandsbedieningen kunnen rechtstreeks aan een lamp worden gekoppeld, zodat deze
onafhankelijk van een systeem werkt. Registreer eerst de afstandsbediening en de lamp in de HAS,
voordat je de afstandsbediening aan de lamp koppelt.
PAS OP: Als de Coördinator Unit (Zigbee dongle ) wordt gereset of het Kanaal wordt gewijzigd, dan
worden alle overige Zigbee Units gereset en moeten ze opnieuw worden geregistreerd.
Reset altijd eerst de Unit voordat de Zigbee unit in de registratie mode wordt gezet (Reset).
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4.2.4 eWeLink Unit registreren
Alle Apparaten van fabrikanten die eWeLink ondersteunen, worden door de HAS ondersteund. De
eWeLink app moet wel eerst op een Tablet of Smartphone worden geïnstalleerd.
Apparaten, die beschikbaar zijn in de eWeLink app, worden automatisch in de HAS opgenomen
en gesynchroniseerd als de eWeLink verbinding is ingesteld. Ga naar Accounts om de
verbinding eenmalig in te stellen.
PAS OP: De eWeLink app kan niet gelijktijdig actief zijn met de eWeLink verbinding in de HAS.
1. Stop de eWeLink verbinding door bij het eWeLink account Actief te deactiveren.
2. Start de eWeLink app op de Smartphone of Tablet en voeg de apparaten toe en log daarna
uit.
3. Start vervolgens de eWeLink verbinding weer door bij het eWeLink account Actief te
activeren, waarna de nieuwe apparaten automatisch in de HAS worden toegevoegd.
TIP : Je kunt ook een extra eWeLink account met de eWeLink app op een ander Tablet / Smartphone
aanmaken, welke je alleen gebruikt om met de HAS te synchroniseren. Het voordeel is, dat de
handelingen in de originele eWeLink app direct te zien zijn in de HAS en andersom. Deel dan de
apparaten van het originele account in de eWeLink app met dit extra account als volgt:
1. Start de eWeLink app met het originele account.
2. Selecteer het apparaat en kies delen.
3. Type het extra eWeLink account in en klik OK.
4. Log nu in de eWeLink app op de andere Tablet/Smartphone met het extra account.
5. Deze zal nu vragen om het apparaat te accepteren. Klik CONFIRM.
6. Log nu weer uit bij het extra eWeLink account.
4.2.5 Tuya Unit registreren
Alle Apparaten van fabrikanten die Tuya ondersteunen (b.v . LSC van de Action winkel), worden door de
HAS ondersteund. Apparaten, die beschikbaar zijn in de Tuya Smart Life app, worden
automatisch in de HAS opgenomen en gesynchroniseerd als de Tuya verbinding is ingesteld. Ga
naar Accounts om de verbinding eenmalig in te stellen. De status van een apparaat wordt elke
15 minuten in de HAS ververst.
PAS OP: Fabrikanten die Tuya ondersteunen hebben vaak een eigen App. Gebruik uitsluitend de Tuya
Smart Life.
TIP : Elke scene/Smart in de Tuya Smart Life app (Zie Gebruik van Tuya Smart Life Scene) wordt door de
HAS als een Unit gezien en daarvoor wordt ook automatisch een Apparaat met type Scene aangemaakt.
4.2.6 TOON Unit registreren
Alle apparaten die aan de TOON zijn gekoppeld (behalve die van de Philips Hue), kunnen door de HAS
worden bediend. Ga naar TOON account om de verbinding eenmalig in te stellen. Alle
Apparaten en Sensoren worden automatisch aan de HAS toegevoegd.
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4.2.7 Somfy Unit registreren
Alle Apparaten die aan de Somfy TaHoma en Connexoon zijn gekoppeld, kunnen door de HAS worden
bediend. Ga naar Somfy account om de verbinding eenmalig in te stellen. Alle Apparaten
worden automatisch aan de HAS toegevoegd.
4.2.8 ESPEasy Unit registreren
Een ESPEasy Unit wordt automatisch geregistreerd, indien er in de ESPEasy node (met versie 2.x) een
controller is aangemaakt met de velden:
Protocol : “Generic HTTP”
Locate Controller: “Use Hostname”
Controller Hostname: “has.local”
Controller Port: 80
Controller Publish: “api/espeasy?ip=%ip%&mac=%mac%&name=%sysname%
&task=%tskname%&valuename=%valname%
&value=%value%” .
De volgende Sensoren worden ondersteund:
Sensor
Afstandsbediening / Schakelaar
Temperatuur
Vochtigheid
Luchtdruk
Lichtsterkte
Vermogen
Stroom
RFID tag

ESPEasy value
State
Temperature
Humidity
Pressure
Lux
Power
Current
Tag

Een Takenlijst kan ook vanuit een ESPEasy node worden geactiveerd, door het stemcommando van een
Takenlijst als sleutel in een ESPEasy Rule te gebruiken.
SendToHTTP has.local,80,/api/tasklist?key=stemcommando
TIP : Als has.local niet werkt, gebruik dan het IP adres van de HAS.
4.2.9 Yeelight Unit registreren
Een Yeelight Lamp wordt automatisch geregistreerd als Unit, als de LAN Mode in the Yeelight App voor
de lamp aan staat (Zie: http://www.yeelight.com/faqs/lan_control ). Tevens wordt er een
Dimbare of RGB lamp als Apparaat aan de HAS toegevoegd.
4.2.10 Tasmota Unit registreren
Een Tasmota Unit wordt automatisch aangemaakt, indien in de Tasmota node de MQTT interface is
geactiveerd. De Apparaten en Sensoren worden automatisch aangemaakt.
De volgende velden moeten zijn ingevuld in het Configure MQTT scherm:
Host: “has.local”
Full Topic: “tasmota/%prefix%/%topic%/”
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5 Accounts
Apparaten van een aantal fabrikanten, die een eigen App hebben, kunnen door de HAS worden bediend.
Alle mogelijke Accounts worden in dit scherm weergegeven. De gegevens van een Account kunnen
alleen worden gewijzigd.

5.1 Account
Selecteer het Account om die in te zien of te wijzigen.
Vul dezelfde gegevens in, die ook door de App worden gebruikt.

 Een telefoonnummer moet zonder Landcode en “0” worden ingevoerd.
 De Landcode is een verplicht veld bij een Tuya Account. De code voor Nederland is 31.
 Om de verbinding te stoppen, deactiveer Actief. Om de verbinding te starten activeer Actief.
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5.2 TOON account
Bij een TOON account wordt een Token voor de verbinding gebruikt, die eenmalig moet worden
gegenereerd. De Token geeft aan, dat de HAS de gegevens van TOON mag gebruiken.
Als Actief is gedeactiveerd, kan er een Token worden gegenereerd. Dit Token is 10 jaar geldig.

Klik “GENEREER TOKEN” om een Token te genereren.
Er wordt nu verbinding gemaakt met “Mijn Eneco”. Log nu in met het “Mijn Eneco” e-mail en
wachtwoord en klik “Volgende”.
Er zal nu een nieuw scherm verschijnen waarop het Access Token verschijnt.

Kopieer dit Access token in het veld Token en Herhaal token en activeer Actief.
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5.3 Somfy account
Bij een Somfy account wordt een Token voor de verbinding gebruik, die eenmalig moet worden
gegenereerd. De Token geeft aan, dat de HAS de gegevens van Somfy mag gebruiken.
Als Actief is gedeactiveerd, kan er een Token worden gegenereerd.

Klik “GENEREER TOKEN” om een Token te genereren.
Er wordt nu een verbinding gemaakt met “Somfy”. Log nu in met het “Somfy” e-mail en wachtwoord en
klik LOG IN.

Er zal nu een nieuw scherm verschijnen waarop toestemming wordt gevraagd om de HAS met de Somfy
te verbinden. Klik nu “ACCEPT”.
In het Somfy Account zal “Token gegenereerd” verschijnen.
Activeer nu Actief, om de verbinding te activeren.
PAS OP: Als de HAS langer dan 14 dagen niet actief is geweest, moet er een nieuw Token worden
gegenereerd.
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6 Ruimtes
Een Ruimte geeft aan waar een Apparaat of Sensor zich bevindt of kan worden gebruikt om Takenlijsten
en Scenarios te categoriseren.
Het Apparaat, Sensor ,Takenlijst of Scenario wordt dan in een alfabetisch gesorteerde TAB met de naam
van de Ruimte getoond.

6.1 Ruimte
Selecteer een Ruimte om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Maak de Omschrijving van de Ruimte niet te lang, omdat deze Omschrijving in een TAB hoofd wordt
getoond en als die erg lang is, moet je horizontaal schuiven.

7 Nieuwe Sensoren
Dit is de lijst van BLE, Somfy RTS, RF en Milight Sensoren die minimaal 2 keer als nieuw zijn
gedetecteerd, maar nog niet aan de HAS zijn gekoppeld. Deze lijst wordt elke minuut automatisch
ververst.
Een nieuwe Sensor wordt automatisch verwijderd uit de lijst indien deze binnen 6 uur niet is ververst.
Om een Sensor te kunnen gebruiken in een Scenario moet deze eerst aan de HAS worden gekoppeld.
Een Afstandsbediening moet handmatig worden gedetecteerd. Druk 2 maal achter elkaar op een knop
van de Afstandsbediening.
Sommige Sensoren, zoals een Sensor van een RF weerstation, worden automatisch na verloop van tijd
gedetecteerd.
Om een Sensor te koppelen aan de HAS, selecteer de Sensor, klik
en kies “Mijn sensor”. De Sensor
wordt verplaatst naar de lijst Sensoren en kan nu worden gekozen in een Scenario.

7.1 Automatisch apparaat aanmaken
Indien de Sensor van het type Afstandsbediening is, zal er ook automatisch een Apparaat worden
aangemaakt in de lijst Apparaten.
PAS OP: Een automatisch aangemaakt Apparaat hoeft niet altijd een echt Apparaat te zijn. Zoals in het
geval van een Deur/Raam sensor. Verwijder dan dit Apparaat om vergissingen te voorkomen, bij het
maken van een Taak.
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8 Sensoren
Dit is de lijst van gekoppelde Sensoren. Alleen gekoppelde Sensoren kunnen in een Scenario worden
gebruikt.
PAS OP: Als een Sensor wordt verwijderd, dan worden alle Scenarios inactief waar de Sensor wordt
gebruikt. Ook worden de Extra Voorwaarden verwijderd waar de Sensor wordt gebruikt.

8.1 Sensor
Selecteer een Sensor om deze in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Wijzig de Omschrijving in het formaat Wat Waar en eventueel Type, zodat deze later makkelijk
herkenbaar is.

 Selecteer de Ruimte, waar de Sensor zich bevindt.
 Geef in de Bewaar geschiedenis aan hoe lang de gegevens bewaard moeten worden. De keuze is
Niet, Dag, Week, Maand en Jaar.
Voor de meeste Sensors kunnen de gegevens worden bewaard, zodat deze later voor analyse
kunnen worden gebruikt. Alleen die waarde wordt bewaard, als die verschilt van de vorige waarde.
Deze gegevens kunnen worden ingezien als grafiek of als lijst.
TIP : Gebruik de keuze Maand en Jaar alleen voor Sensoren, die sporadisch van waarde wijzigen, anders
wordt het systeem erg traag.
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8.2 Sensor geschiedenis als Grafiek
Selecteer de Sensor, klik
en kies “Grafiek” om de Geschiedenis in een grafiek te zien.
De grafiek laat alle waarden zien die in de Geschiedenis zijn opgeslagen.

8.3 Sensor geschiedenis als Lijst
Selecteer de Sensor, klik
en kies “Lijst” om de Geschiedenis in een lijst met waarden te zien,
Een nieuwe waarde met tijdstempel wordt alleen opgeslagen als deze verschilt met de vorige.
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9 Apparaten
Een Apparaat kan handmatig of automatisch vanuit een nieuwe Sensor (zie Nieuwe Sensoren) worden
aangemaakt.
Klik

om de Apparaat Wizard te starten.

TIP : Om de werking van een Apparaat te testen is het handig om deze eerst op de Remote panel te
zetten.
PAS OP: Indien een Apparaat wordt verwijderd, dan worden ook alle Taken verwijderd in een Takenlijst
waar het Apparaat wordt gebruikt.

9.1 Apparaat
Selecteer een Apparaat om deze in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Wijzig de Omschrijving in het formaat Wat Waar en eventueel soort, zodat deze later makkelijk
herkenbaar is.









Selecteer de Ruimte, waar het Apparaat zich bevindt.
Selecteer het Soort apparaat (handmatig).
Selecteer het protocol (handmatig).
Het Adres is nodig voor alle apparaten en moet uniek zijn per Protocol (handmatig).
De Unit kan alleen worden gewijzigd, als een andere HAS Wifi Unit het Apparaat moet bedienen.
Activeer Remote panel , indien het apparaat via het Remote panel bedient moet worden.
Activeer Stuur laatste commando na opstarten, indien bij systeem her- of opstarten (Ook na
stroomuitval) het laatste commando moet worden gestuurd.
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9.2 E-mail / Pushmelding Apparaat aanmaken
Om een e-mail of Pushmelding te kunnen versturen, moet er een E-mail of Pushmelding Apparaat
worden aangemaakt, die in de Takenlijst als Taak kan worden uitgevoerd. Pushmeldingen worden alleen
naar de Android apparaten met een HasApp verstuurd, waarvan “Melding” is geactiveerd .
De Omschrijving van de Takenlijst waar het Apparaat als Taak wordt aangeroepen, wordt als onderwerp
in de melding gezet.

 Vul de Omschrijving in.
 Bij soort Email: Vul één of meerdere e-mailadressen (gescheiden door een puntkomma ; ) in bij
Verzend naar.
 Vul het bericht in. Als deze leeg is, dan wordt de Omschrijving als berichtinhoud in de melding
weergegeven.
9.2.1 Gebruik het e-mail apparaat ook voor Pushmeldingen met Pushover App
 Installeer de Pushover App op de telefoon/tablet zie http://pushover.net .
 Registreer de app, waarna een Pushover e-mail adres wordt gegenereerd ( xxxxxxxx@pomail.net).
 Vul dit e-mail adres in bij Verzend naar.

9.3 Teller Apparaat / Sensor aanmaken
In een Scenario kan alleen de Waarde van een Sensor als Voorwaarde worden gebruikt. Het laatste
Commando van een Apparaat kan dus niet als Voorwaarde in een Scenario opgevraagd worden.
Een Teller Apparaat kan worden gebruikt als een Voorwaarde nodig is om de status van een Apparaat te
gebruiken.
Als een Teller Apparaat wordt aangemaakt, dan wordt er ook een Teller Sensor aangemaakt. Deze Teller
Sensor kan dan worden geselecteerd bij Extra voorwaarden in een Scenario.
In een Taak kan een Commando 0, +1 of -1 naar de Teller Apparaat gestuurd worden. Het resultaat zal
dan in de Waarde van de Teller Sensor komen.
Voeg een Taak met commando +1 toe aan de Takenlijst waar het Apparaat wordt aangestuurd met Aan.
Voeg een Taak met commando 0 toe aan de Takenlijst waar het apparaat wordt aangestuurd met Uit.
Bij Extra voorwaarden in een Scenario kan nu de Teller Sensor gebruikt worden om te zien of het
Apparaat aan staat. Groter dan 0 is Aan en gelijk aan 0 is Uit.
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10 Takenlijsten
Dit is een lijst van Taken, die handmatig of in een Scenario naar aanleiding van een gewijzigde Waarde
van een Sensor kan worden uitgevoerd. Een Takenlijst wordt pas uitgevoerd indien er minimaal 1 Taak
aan gekoppeld is.
Om een Takenlijst handmatig uit te voeren in de Onderhoud modus
en kies “Uitvoeren”.

, selecteer de Takenlijst, klik

In de Beschermde modus
worden alleen die Takenlijsten getoond, waarbij Beschermde modus is
geactiveerd. Deze wordt handmatig uitgevoerd als Takenlijst wordt geselecteerd.
TIP : Als je een Takenlijst aanmaakt voor het aanzetten van een Apparaat en je zet het Apparaat NIET
uit in deze Takenlijst, maak dan ook een Takenlijst aan voor het uitzetten van het Apparaat.
PAS OP: Als een Takenlijst wordt verwijderd, dan worden alle Scenarios inactief waar de Takenlijst
wordt gebruikt.

10.1 Takenlijst
Selecteer een Takenlijst om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Het is aan te bevelen om bij Omschrijving het volgende formaat te gebruiken: Wat Waar
Commando of het Stemcommando in je eigen taal.






Voer de Omschrijving in die aangeeft wat de Takenlijst uit moet voeren.
Selecteer eventueel een Ruimte (categorie).
Een Stemcommando (niet geïmplementeerd).
Activeer Beschermde modus, om de Takenlijst in de Beschermde modus



Klik Taken

te tonen.

+ om een Taak toe te voegen.
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10.1.1 Taken
Selecteer een Takenlijst om Taken toe te voegen, in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Dit is een lijst van alle Taken die uitgevoerd moeten worden, als deze Takenlijst wordt uitgevoerd.
Een Taak heeft een volgnummer, een vertraging in seconden en een Apparaat met het commando dat
moet worden uitgevoerd. Indien het geselecteerde Apparaat van het Soort Dimbare (RGB) Lamp is, kan
er ook een Sfeer of een Slapen/Ontwaken worden uitgevoerd.
Met de vertraging kan worden aangegeven hoeveel seconden er gewacht moet worden, voordat het
commando wordt uitgevoerd.
PAS OP: Indien de Takenlijst handmatig wordt uitgevoerd, dan wordt de vertraging van de eerste Taak
niet uitgevoerd.
De volgorde van uitvoeren kan gewijzigd worden door het Volgnummer in te vullen. De volgorde is van
laag naar hoog en bij gelijke nummers wordt het uitgevoerd zoals in de lijst vermeld, rekening houdend
met de eventuele vertraging van de vorige.
10.1.2 Taak
Selecteer een Taak om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 Voer het aantal seconden in bij Eerst wachten voordat het commando door het Apparaat uitgevoerd
moet worden.
 Selecteer het Apparaat.
 Selecteer het Commando wat het Apparaat moet uitvoeren.
 Selecteer eventueel de Sfeer die uitgevoerd moet worden. Deze kan alleen geselecteerd worden,
indien het Commando Sfeer is.
 Voer het Volgnummer in, indien de volgorde gewijzigd moet worden.
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11 Scenarios
Als een Scenario actief is, voert deze een Takenlijst uit indien een waarde van een Sensor is ontvangen,
die aan de ingestelde voorwaarde voldoet en als alle Extra Voorwaarden (indien aanwezig) waar zijn.
1. Koppel eerst de benodigde Sensoren en Apparaten de HAS .
2. Maak een Takenlijst aan voor de Apparaten die je wilt aansturen.
3. Maak dan een Scenario aan, waarbij je de Sensor selecteert met de voorwaarde waarop de
Takenlijst moet worden uitgevoerd.

11.1 Scenario
Selecteer een Scenario om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
TIP : Voer een Omschrijving in met als formaat Wat Waar Commando Voorwaarde, die aangeeft welke
actie er moet worden uitgevoerd, als de ontvangen Waarde van de geselecteerde Sensor voldoet aan de
opgegeven Voorwaarde(n).






Selecteer eventueel een Ruimte (categorie).
Selecteer de Sensor waarvoor de ALS voorwaarde geldt.
Selecteer de Voorwaarde waaraan de ontvangen Waarde van de Sensor moet voldoen.
Selecteer de Waarde .

+

 Klik eventueel En als voorwaarde(n) om een Extra Voorwaarde toe te voegen.
 Selecteer de Takenlijst bij Dan voer takenlijst uit die moet worden uitgevoerd, als aan alle
voorwaarden is voldaan.
 Selecteer eventueel de Takenlijst bij Anders voer takenlijst uit die moet worden uitgevoerd als niet
aan alle voorwaarden is voldaan.
TIP : Standaard is een Scenario actief. Een Scenario kan tijdelijk op inactief worden gezet. Bv in een
vakantie periode.
Huis Automatisering Systeem versie 3.0
Datum: 23-12-2022

Pagina 28

De volgende Waarden zijn mogelijk als Voorwaarde voor een Sensor:
Sensor
Waarde(n)
Afstandsbediening /
Aan, Uit of Standby. Ongelijk aan Standby geeft aan, dat
Schakelaar
de voorwaarde geldt als er Aan of Uit is gedetecteerd.
Aanwezigheid
1 – 10 Aantal personen aanwezig
Dag van de maand
1 - 31
Dag/Nacht
Dag/Nacht
Dagdeel
Nacht, Ochtend, Middag of Avond
Zonsondergang / Zonsopkomst Zonsondergang of Zonsopkomst
Tijd
00:00 - 23:59
Maanden
Jan, feb, maa, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec of
elke combinatie
Dagen
ma, di, wo, do, vr, za, zo of elke combinatie
Lichtsterkte
0 - 100.000 lux
Luchtvochtigheid
0 – 100 %
Temperatuur
-20.0 - 60.0 Celsius
Regenstatus
Droog, Regen verwacht of Het regent
Afstand
0.00 – 100.00 m

11.2 Extra Voorwaarden
Extra Voorwaarden hebben een “EN” functie. Dit betekent, dat deze allemaal waar moeten zijn voordat
de Takenlijst wordt uitgevoerd.
11.2.1 Extra Voorwaarde
Selecteer een Extra Voorwaarde om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 Selecteer de Sensor waarvoor de Voorwaarde geldt.
 Selecteer de Voorwaarde waaraan de ontvangen Waarde van de Sensor moet voldoen.
 Selecteer of voer de Waarde in.
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12 Sferen
Met Sferen kunnen de kleuren van een RGB lamp worden ingesteld. Bij een Taak in een Takenlijst kan
aangegeven worden welke Sfeer er uitgevoerd moet worden.
Kleurtemperatuur: Warm Wit (van 2700 Kelvin) en Koud Wit (tot 6500 Kelvin)
Type
Dimbaar Kleuren Kleur temperatuur
Lamp
Dimbare Lamp

CCT Lamp


RGB Lamp


alleen warm wit
RGBW-CCT Lamp




12.1 Sfeer
Selecteer een Sfeer om die in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 Voer de Omschrijving in van de kleur of sfeer.
 Selecteer op de Cirkel de gewenste kleur. In de knop Maak wit zal de gewenste kleur te zien zijn.
 Of Klik Maak wit en gebruik dan de schuifregelaar om de kleurtemperatuur (warm/koud) in te
stellen.
TIP : Sommige lampen (MiLight) kunnen een klein verschil in de kleur niet herkennen en zullen dan Rood
schijnen. Klik Maak wit indien de kleur op wit gezet moet worden.
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13 Remote panel
De Remote panel laat alle Apparaten zien, waar ook handmatig een commando naar toegestuurd kan
worden. Om een Apparaat op dit panel te tonen, dient wel de Remote panel optie bij een Apparaat
geactiveerd te zijn.

14 Logging
In deze lijst verschijnen een aantal meldingen, die kunnen helpen als iets niet werkt zoals verwacht.
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15 Koppel HAS WiFi Unit aan het netwerk
Als de HAS WiFi Unit in de Registratie mode staat, dan kan deze ook handmatig gekoppeld worden aan
het WiFi netwerk via een PC/Tablet of Smartphone met WiFi. Hierna dient de Unit nog wel geregistreerd
worden (zie Units).
Indien de unit in de Registratie mode staat, zal er een nieuw WiFi Netwerk beschikbaar zijn:
HAS-XXXXXX
Verbind via “ WiFi connectie” op de PC / Tablet / Smartphone met dit netwerk (De bestaande WiFi
verbinding zal verbroken worden). Wachtwoord is niet nodig.
Als het netwerk is verbonden, ga dan met de internet browser naar http://192.168.4.1

klik “NETWORK CONFIGURATION”

Selecteer het netwerk waar het mee verbonden moet worden en voer het password in.
Klik vervolgens “SAVE”.
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Om de Omschrijving van de Unit te wijzigen of om de Unit weer in de Registratie mode
(fabrieksinstellingen) te zetten klik “GENERAL CONFIGURATION”

Klik “TO FACTORY SETTINGS” om de Unit weer in de Registratie mode te zetten.
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16 HAS aansluiten via WiFi
Initieel is de HAS via een WiFi verbinding benaderbaar vanaf een ander apparaat (PC/Tablet of
Smartphone) met WiFi. Verbindt de PC/Tablet/ Smartphone met de SSID: HAS_Server, wachtwoord niet
nodig. Het kan zijn dat de bestaande verbinding met het internet wordt verbroken. Deze wordt
automatisch weer hersteld, nadat de HAS via de WiFi met het WiFi toegangspunt (Router) is verbonden.
Start een internet browser op PC/Tablet/Smartphone http://10.42.0.1/ en vul nu minimaal één WiFi
netwerk in bij WiFi Netwerken
. Hierna zal de HAS_Server niet meer zichtbaar zijn.

17 Beschikbare HAS WiFi Units
De huidige 2.4 GHz HAS WiFi Units zijn:
HAS WiFi Hub :
- Lichtsterkte sensor
- Radio Frequentie (RF/RTS) signalen ontvangen en zenden
- MiLight signalen ontvangen en zenden.
HAS WiFi Kallox Gordijn:
- Open/Stop/Sluiten
- Lichtsterkte sensor
- Radio Frequentie (RF/RTS) signalen ontvangen en zenden
- MiLight signalen ontvangen en zenden.
HAS WiFi BLE Hub:
- Bluetooth sensoren ontvangen
- Lichtsterkte sensor
- Radio Frequentie (RF/RTS) signalen ontvangen
- MiLight signalen ontvangen
HAS WiFi buitenstopcontact 220V. Deze heeft geen hardware Actieknop.
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18 Gebruik van Tuya Smart Life Scene
Om een Tuya Smart Life Scene uit te voeren, moet een Takenlijst met een Taak aangemaakt worden,
waar het commando Trigger gegeven wordt naar het Apparaat.

18.1 Sirene/Alarm
Een Tuya Sirene/Alarm kan niet rechtsreeks via het Apparaat bediend worden. Om het Apparaat met de
HAS te aan kunnen sturen, moet er in de Tuya Smart Life app een Scene worden aangemaakt op de
volgende manier:
 Ga naar Smart, voeg een nieuwe scene toe en selecteer “Launch Tap-to-Run”.
 Selecteer “Run the device” en vervolgens de Sirene/Alarm.
 Selecteer “Mode” en vervolgens selecteer je de actie.
 Kies “Volgende” en wijzig de naam in de actie.

18.2 Smart IR Hub
Met de Tuya Smart IR Hub kunnen bijna alle apparaten die met een IR Afstandsbediening werken
bedient worden.
Als de Smart IR Hub in de Tuya Smart Life app is aangemeld, dan wordt deze NIET in de HAS aangemeld.
Eerst moet het IR Apparaat (TV, Versterker, Airco etc) wat je wil bedienen aan de Smart IR Hub in de
Tuya Smart Life app worden toegevoegd. Deze wordt ook niet in de HAS aangemeld.
Er moet een Tuya Scene (hetzelfde als een Scenario in de HAS) in de Tuya Smart Life app worden
aangemaakt, waarbij je de commando’s voor het IR Apparaat ingeeft. Deze Tuya Scene wordt door de
HAS als een Unit en Apparaat (Type Tuya Scene) herkend met de naam die je aan de Scene hebt
gegeven.

19 HAS WiFi HTML Commando’s
De Has WiFi Units kunnen ook direct vanuit een Internet Browser bedient worden:
WiFi
Commando
http://<ipaddress>/ Commando
Unit
Aan/Uit Uit
switch?state=0
Aan
switch?state=1
Schakel om
switch?state=2
Gordijn Open
curtain?state=1
Sluit
curtain?state=0
Stop
curtain?state=2
Stepper Zet <stap grootte> =1..900 graden
stepper?size=<stepsize>
/ Servo Positie <stap> =1 .. 9 (*stap grootte)
stepper?degrees=<step>
Positie <graden> =10 .. 360
stepper?degrees=<degrees>
Minteken - voor getal is linksom, standaard is
rechtsom
Dimmer Uit
Aan
Dim 2..10(*10%)

dimmer?state=0
dimmer?state=1
dimmer?state=2..10
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20 Beheer HAS via internet
Een beheerder kan met een internet browser een HAS beheren, indien het Gateway ID en de PIN code
(zie Instellingen) bij de beheerder bekend is.
http://<Gateway ID>.gatewayclients.ezmanage.nl:8900/

21 Interface naar andere systemen
De HAS heeft een HTTP interface van en naar andere Huis Automatisering systemen.
De waarden van 1 of alle Sensoren kunnen opgevraagd worden via een zo genaamde ”json interface”.
Voorbeeld:
Gebruik http://has.local/api/sensors om een lijst van alle Sensoren te ontvangen:
{"sensors":[
{"lastseen":"20200803160947",
"protocol":"Cresta","address":"01E1",
"name":"Badkamer Luchtvochtigheid (Cresta)",
"type":"Humidity","value":"48,0 %","sensorid":740},
{"lastseen":"20200803160947",
"protocol":"Cresta","address":"01E1",
"name":"Badkamer Temperatuur (Cresta)",
"type":"Temperature","value":"24,1 C","sensorid":739}
]
}
Gebruik http://has.local/api/sensor?sensorid=739 om de waarden van de Sensor met sensorid: 739 te
ontvangen:
{"lastseen":"20200803161531",
"protocol":"Cresta","address":"01E1",
"name":"Badkamer Temperatuur (Cresta)",
"type":"Temperature", "value":"24,1 C","sensorid":739}
Apparaten kunnen aangestuurd worden door het activeren van een Takenlijst, waarin de Apparaten als
Taak zijn opgenomen. Gebruik het veld Stemcommando in de Takenlijst als sleutel in de aanroep.
Voorbeeld:
Gebruik http://has.local/api/tasklist?key=< Stemcommando> om de Takenlijst met het Stemcommando
te activeren.
TIP : In plaats van has.local kan ook het IP adres met eventueel poortnummer worden gebruikt of
<Gateway ID>.gatewayclients.ezmanage.nl:8900 als de interface via internet moet verlopen.
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22 Zigbee Dongle vervangen
Voer de volgende stappen uit om de Zigbee Dongle te vervangen:
Stap 1. Reset de huidige Coördinator.
Ga naar Units -> Tab ZIGBEE -> Selecteer de Coördinator -> klik
Stap 2. Sluit de HAS af.
Ga naar Instellingen -> Klik BEHEERDER -> Klik HAS AFSLUITEN
Stap 3. Vervang de Zigbee Dongle.
Stap 4. Zet de stroom weer aan van de HAS.
Stap 5. Verwijder de oude Coördinator.
Stap 6. Reset de nieuwe Coördinator.
Stap 7. Registreer opnieuw alle Zigbee Apparaten en Sensoren.

en kies “Reset”

Huis Automatisering Systeem versie 3.0
Datum: 23-12-2022

Pagina 37

