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De Wifi temperatuur- en vochtigheidssensor verbinden met de Smart Life App 
  

In deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe je de Smart  temperatuur- en vochtigheidssensor (hierna: 

T&H sensor) aansluit op het infraroodpaneel en kunt koppelen aan je smartphone. Lees voordat je begint de 

handleiding van de sensor en van het infraroodpaneel aandachtig door, zodat je begrijpt hoe je deze moet 

aansluiten.  

Stap 1: zorg ervoor dat twee batterijen in de T&H sensor zijn gestopt; aan de voorkant zie je een rood lampje 

knipperen. Dit betekent dat de sensor gereed staat om te koppelen. 

Stap 2. Download de Smart Life app voor iOS of Android  

Stap 3. Open de Smart Life app op uw mobiel en klik op de blauwe plus.  

Stap 4. Navigeer in het scherm Handmatig Toevoegen naar het 

tabblad Beveiligingssensor en klik daarna op Temperatuur- en 

vochtigheidssensor (BLE+WI-Fi).  

Stap 5. Selecteer je (2,4 GHz) WiFi-netwerknaam en vul je WiFi-

wachtwoord in. Klik hierna op Volgende.   

Stap 11: in het hoofdscherm zie je nu je thermostaat vermeld staan, 

samen met eventuele andere apparaten. Een voorbeeld kan zijn dat 

er een T & H sensor en een Wifi slimme schakelaar zijn gekoppeld 

aan de Smart Life app.  

Je kunt een van de apparaten aantikken om meer informatie te zien. 

Tik op de thermostaat (in onderstaande geval “T & H Sensor”). Druk 

vervolgens op het bewerk-icoontje rechtsboven. Hier kun je je 

thermostaat hernoemen door rechts achter de naam op het 

potlood-icoontje te klikken en in het nieuwe scherm op de naam te 

klikken. Wij hernoemen hem naar “Smart Life T&H sensor”. 

Stap 12: keer nu terug naar het hoofdmenu. Je hebt nu je Smart T&H 

sensor gekoppeld aan de Smart Life app. 

 

 

 

 

Koppelen van de thermostaat aan de schakelaar(s) 

Voordat je aan dit onderdeel begint, zorg ervoor dat je naast je thermostaat ook ten minste één 

slimme schakelaar hebt gekoppeld aan je Smart Life app. De handleiding voor het toevoegen van  

een slimme schakelaar vind je hier (óf gebruik de QR code ->): 

https://www.extrawarmte.nl/docs/Wifi_mini_schakelaar.pdf   

Stap 1: kies in het hoofdvenster voor “Scene” (onderin). 

Stap 1: Druk op ‘+’ofwel “Create Scene”. 

Stap 3: kies voor “When device status changes” 

Stap 4: Kies voor de “Smart Life T&H sensor” 

http://www.extrawarmte.nl/
mailto:info@extrawarmte.nl
https://apps.apple.com/nl/app/smart-life-smart-living/id1115101477
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=nl&gl=US
https://www.extrawarmte.nl/product/slimme-schakelaar/
https://www.extrawarmte.nl/docs/Wifi_mini_schakelaar.pdf
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Stap 5: kies voor “Temperatuur” 

Stap 6: nu kun je kiezen voor “Onderstaand”, “Gelijk” of “Boven”. Dit is niet goed vertaald door Smart Life, 

maar met “Onderstaand wordt dus bedoelt “Onder”. Kies nu voor “Onderstaand”. Voer nu de door te schuiven 

een minimale temperatuur in (dit is de temperatuur waarbij je wil dat de infrarood panelen aanslaan), 

bijvoorbeeld 19 graden. Kies vervolgens voor “Volgende”. 

Stap 7: kies nu voor het plusje achter “Then”. Kies vervolgens voor “Run the device” en kies voor de wifi 

schakelaar die je aan wil hebben op het moment dat de temperatuur onder de 19 graden komt. Kies voor 

“Switch 1” en kies vervolgens voor “ON” en klik op “Opslaan”. Kies voor “Volgende”. Kies voor opslaan. Kies 

vervolgens voor “Yes” om direct gebruik te maken van je nieuwe programma. 

Stap 8: om het wat overzichtelijker en duidelijker te maken kan je nu op het programma klikken en vervolgens 

rechts op de drie puntjes klikken om de naam van het programma aan te passen. Wij adviseren om deze de 

naam “Aan-regel” te geven.  

Stap 9: klik de naam aan en verander deze. Keer terug naar het hoofdscherm en zorg ervoor dat je in het 

onderdeel “Scene” zit (onderin). 

Stap 10: voeg nog een scene toe om in te stellen wanneer de schakelaar uit moet. Doe dit door rechtsboven 

weer op het plusteken (+) te klikken. 

Stap 11: herhaal stap 3 t/m 9 maar dan kies je bij stap 6 voor “Boven” en voer je de temperatuur in waarbij je 

wil dat de schakelaar uitgaat. Let op: bij stap 7 kies je in dit geval voor “OFF”. Bij stap 8 adviseren we je om dit 

programma “Uit-regel” te noemen.  

 

Overige informatie: 

• De T&H sensor communiceert informatie over de temperatuur en luchtvochtigheid naar de router. Dit 

gebeurt ongeveer elke 30 seconden. De router communiceert dit vervolgens weer je telefoon én naar de 

schakelaar(s). Het kan zijn dat er dus een kleine interval is tussen de weergegeven temperatuur op je 

thermostaat en de weergegeven temperatuur in je app. Dit is normaal.  

• De tijd en de datum op de T&H sensor wordt automatisch gebaseerd op de tijdsinstellingen van je 

smartphone 

• Als je eenmaal de aan- en uit-regels hebt ingesteld in je smart life app, hoef je niet per se je telefoon aan 

te hebben staan. De thermostaat kan zelfstandig de informatie naar de router sturen, waardoor het 

schakelen van de panelen ook doorgaat als je telefoon uitstaat of geen bereik heeft. 

• Stel je hebt twee regels ingesteld om de temperatuur te regelen als volgt. Regel 1: (de aan-regel) = Als de 

temperatuur op de thermostaat wijzigt en lager is dan 19,5 graden Celsius, dan moet de schakelaar aan 

gaan. Regel 2: (de uit-regel) = Als  de temperatuur op de thermostaat wijzigt en boven de 20,5 graden is, 

dan moet de schakelaar uit gaan. Stel: bovenstaande twee regels zijn actief en het is 19 graden volgens de 

thermostaat. De verwarming staat dan in principe aan, omdat de schakelaar aanstaat. Echter, als je op dit 

moment besluit om een schakelaar via de Smart Life app handmatig uit te zetten, dan heb je je 

programma overruled. Als je wilt dat  de schakelaar dan weer aangaat, dan moet je de aan-regel openen 

en kies je voor opslaan. Op het moment dat de doorgegeven temperatuur aan de router wordt 

doorgegeven en ónder de 19,5 graden Celsius is, dan schiet de schakelaar weer aan. 

• Als je de schakelaar fysiek uitzet, geldt bovenstaande punt niet. Dan gaat de schakelaar direct weer aan 

bij de eerste wijziging die de router ontvangt (en indien de temperatuur nog onder de 19,5 graden is). 

• Let op dat je bij het instellen van de temperatuur niet per ongeluk het minteken voor je temperatuur hebt 

staat (bijvoorbeeld -21 i.p.v. 21 graden). Soms staat er namelijk standaard een minteken voor. 
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