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1. Inleiding

1.1 Wat is DELTA Comfort Wijzer?

DELTA Comfort Wijzer geeft een unieke combinatie van verhelderend inzicht in het energiever-

bruik bij u thuis én het op afstand aan- en uitschakelen van apparaten in uw woning. Via internet 

op uw smartphone, tablet of laptop kunt u vanuit uw luie stoel precies zien hoeveel elektriciteit 

en gas u verbruikt. Door het gebruik van smart plugs ontmaskert u feilloos de grootste energie-

verslinders in uw woning. Tot in detail krijgt u inzicht in het energieverbruik van individuele 

apparaten zoals een computer, lamp of wasmachine. Bovendien kunt u met de smart plugs 

dezelfde apparaten ook nog eens via internet, dus waar u maar bent, aan- en uitschakelen en 

programmeren. Hebt u zonnepanelen? Dan sluit u ook die aan op DELTA Comfort Wijzer zodat u 

precies de elektriciteitsopbrengst ervan kunt volgen. Zo eenvoudig zorgt DELTA Comfort Wijzer 

voor volledige controle over uw energie.
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2. Installatie

2.1 Aan de slag

1 Sluit de gateway aan, zie “De gateway aansluiten” op pagina 9.

2 Registreer uzelf als nieuwe gebruiker, zie “Nieuwe gebruiker registreren” op pagina 14.

3 Activeer DELTA Comfort Wijzer, zie “DELTA Comfort Wijzer activeren” op pagina 15.

4 Installeer uw apparaten:

■ “Smart plugs” op pagina 21

■ “Slimme meter” op pagina 29

■ “Slimme thermostaat” op pagina 33

2.2 De gateway aansluiten

Indien u uw gateway met uw draadloos internet wilt verbinden, ga dan naar “De gateway met het 

draadloos netwerk verbinden” op pagina 12 Met de onderstaande instructie sluit u de gateway 

met een ethernetkabel aan op uw internetmodem of -router.

1 Open het klepje aan de onderkant van uw gateway.
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2. Installatie
TIP: Noteer alvast het serienummer en het MAC-adres van uw gateway. U hebt het nodig 

wanneer u zich als gebruiker registreert.

2 Gebruik de ethernetkabel om uw gateway met uw internetmodem of -router te verbinden.

3 Sluit het netsnoer aan op uw gateway.

OPMERKING: Indien u een slimme meter wilt aansluiten, dan kunt u hier ook al de 

P1/USB-kabel aansluiten, zie “De slimme meter toevoegen aan het systeem” op 

pagina 29.
10 DELTA Comfort Wijzer - Gebruikershandleiding



2. Installatie
4 Sluit het klepje.

5 Steek de stekker in het stopcontact.

Het led-lampje op de gateway begint groen te knipperen. De gateway is aan het opstarten. 

U hoort nu een stem die zegt "Your fifthplay device is starting up". Zodra het led-lampje 

stopt met knipperen en groen blijft branden, bent u verbonden met het internet en werkt 

uw gateway naar behoren.

TIP: Beweeg met uw hand over de gateway om te horen in welke status het toestel zich 

bevindt.
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2. Installatie
2.3 De gateway met het draadloos netwerk 
verbinden

U kunt dit alleen doen als uw gateway over een draadloze (Wi-Fi) module beschikt.

OPMERKING: Voor u met het draadloos netwerk kunt verbinden, zult u uw gateway even via 

de ethernetkabel met uw internetmodem of -router moeten verbinden. U mag deze kabel 

weer verwijderen zodra uw gateway met het draadloos internet verbonden is.

1 Open het klepje aan de onderkant van uw gateway.

TIP: Noteer alvast het serienummer en het MAC-adres van uw gateway. U hebt het nodig 

wanneer u zich als gebruiker registreert.

2 Gebruik de ethernetkabel om uw gateway met uw internetmodem of -router te verbinden.
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2. Installatie
3 Sluit het netsnoer aan op uw gateway.

4 Steek de stekker van uw gateway in het stopcontact.

5 Open de internetbrowser op uw computer en typ het volgende adres in om uw gateway 

contact te laten maken met uw internetmodem of -router:

Besturingssysteem Adres

Windows http://FP[MAC-adres van uw gateway]

Voorbeeld: http://FP00112A211DAD

Wanneer dit adres niet zou werken, probeer dan om er 

.local achter te zetten.

Voorbeeld: http://FP00112A211DAD.local

Mac OS http://FP[MAC-adres van uw gateway].local
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2. Installatie
Voer alleen de cijfers en letters van uw MAC-adres in, zonder dubbele punten.

6 Klik op Wi-Fi configuratie.

7 Selecteer in de lijst het draadloze netwerk waarmee u wilt verbinden.

8 Voer uw wachtwoord in.

9 Zodra de status verandert naar klaar, bent u verbonden met het draadloos netwerk. U mag 

nu de ethernetkabel uit uw gateway en internetmodem of -router trekken.

Zodra het led-lampje op uw gateway groen brandt, is uw gateway met uw draadloos netwerk 

verbonden. U mag het klepje van uw gateway nu sluiten.

2.4 Nieuwe gebruiker registreren

1 Surf naar www.DELTAComfortWijzer.nl/inloggen.

2 Klik op Registreren in het venster Nieuwe gebruiker.

3 Vul de volgende gegevens in:

■ Persoonlijke gegevens

■ Login gegevens

■ Gateway details

4 Klik op Registreren.

5 Lees en accepteer de voorwaarden.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

6 Check uw e-mail en klik op de activatielink in de e-mail van DELTA Comfort Wijzer om uw 

account te activeren.

7 Log nu in op de website als bestaande gebruiker.

U bent nu geregistreerd als gebruiker en aangemeld op de website.
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2. Installatie
2.5 DELTA Comfort Wijzer activeren

1 Kies instellingen > Mijn instellingen en klik op de knop .

2 Klik op Voeg een nieuwe voucher toe.

3 Lees en accepteer de voorwaarden.

4 Voer uw vouchercode in.

5 Klik op Registreren.

DELTA Comfort Wijzer is nu geactiveerd. U kunt nu uw apparaten installeren en uw energiever-

bruik slim gaan beheren.

Volgende stappen:

■ “Smart plugs” op pagina 21

■ “Slimme meter” op pagina 29

■ “Slimme thermostaat” op pagina 33
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3. Netwerk

3.1 Algemeen

Het netwerk personaliseren

Indien u dat wilt, kunt u uw netwerk een naam geven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u meer-

dere Gateways gebruikt en uw netwerken gemakkelijk wilt herkennen.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Netwerkinstellingen.

2 Voer in het veld Netwerk naam de naam in die u aan uw netwerk wilt geven.

3 Klik op Bewaren.

Een overzicht van alle toestellen in uw netwerk raadplegen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Netwerkoverzicht.

Een overzicht van alle toestellen en hun huidige status verschijnt.

2 Klik op de toestellen als u meer details wilt.

3.2 Kamers

Een nieuwe kamer toevoegen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik in het linkermenu op  naast Kamers .

2 Voer in het dialoogvenster Kamerdetails de naam voor de nieuwe kamer in.

VOORBEELD: Woonkamer.

3 Klik op Bewaren.

De naam van een kamer bewerken

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik op Kamers.

2 klik op  naast de kamer waarvan u de naam wilt bewerken.

3 Pas in het dialoogvenster Kamerdetails de naam van de kamer aan.

4 Klik op Bewaren.
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3. Netwerk
Een programma aan een kamer toewijzen

U moet al een programma aangemaakt hebben. Om een programma aan te maken, zie “Een 

programma aanmaken” op pagina 24.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Algemeen > Pas een programmering toe.

2 Selecteer een programma in de lijst.

3 Selecteer het keuzerondje Kamer.

4 Selecteer de kamer waaraan u het programma wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst.

OPMERKING: U kunt alleen maar kamers selecteren waaraan u al smart plugs hebt toege-

voegd. Om smart plugs aan een kamer toe te voegen, zie “De smart plugs aan een kamer 

toevoegen” op pagina 23.

5 Klik op Programmeer.

3.3 Groepen

Een nieuwe groep toevoegen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik in het linkermenu op  naast Groepen.

2 Voer in het tabblad Groepdetails de naam voor de nieuwe groep in.

VOORBEELD: Lampen.

3 Als u het verbruik van de groep in zijn geheel wilt kunnen raadplegen, vink dan de check-

box Zichtbaar op dashboard aan.

4 Vink in het tabblad Toestellen de toestellen aan u die u aan de groep wilt toevoegen.

OPMERKING: U kunt later ook nog toestellen toevoegen aan de groep.

5 Klik op Bewaren.

Toestellen toevoegen aan een groep

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik op Groepen.

2 Klik op  naast de groep waar u toestellen aan wilt toevoegen.

3 Vink in het tabblad Toestellen de toestellen aan die u wilt toevoegen aan deze groep.

4 Klik op Bewaren.
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3. Netwerk
Een groep bewerken

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik op Groepen.

2 Klik op  naast de groep die u wilt bewerken.

3 Maak in het tabblad Groepdetails de nodige aanpassingen.

4 Klik op Bewaren.

Een programma aan een groep toewijzen

U moet al een programma aangemaakt hebben. Om een programma aan te maken, zie “Een 

programma aanmaken” op pagina 24.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Algemeen > Pas een programmering toe.

2 Selecteer een programma in de lijst.

3 Selecteer het keuzerondje Groep.

4 Selecteer de groep waaraan u het programma wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst.

5 Klik op Programmeer.

Een groep verwijderen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en klik op Groepen.

2 Klik op  naast de groep die u wilt verwijderen.
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4. Smart plugs

4.1 Smart plugs toevoegen aan het systeem

1 Noteer het achtcijferige serienummer dat zich op de achterkant van de smart plugs 

bevindt.

2 Steek de smart plugs in het stopcontact.

Zorg ervoor dat er ten minste 1,6 meter afstand is tussen de gateway en de smart plugs.

Er gaat een rood lichtje branden. Dit gaat weer uit zodra de smart plugs met de gateway 

verbonden zijn.

3 Steek de stekkers van de toestellen die u wilt beheren in de smart plugs.

4 Surf naar www.DELTAComfortWijzer.nl/inloggen en log in.

5 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Voeg een plug toe.

6 Voer het achtcijferige serienummer van de smart plugs in.
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4. Smart plugs
7 Klik op Toevoegen.

De plug verschijnt tijdelijk in de lijst Aansluitbare plugs.

OPMERKING: Zo lang de smart plugs nog in de lijst Aansluitbare plugs staan, kunt u ze nog 

verwijderen door op  te klikken. Zodra de smart plugs met de gateway verbonden zijn, 

kunt u ze niet meer verwijderen.

8 Herhaal stap 5 tot en met 7 tot u al uw smart plugs hebt toegevoegd.

9 Klik op  om het venster te sluiten.

10 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Netwerkoverzicht. 

U ziet hier welke smart plugs al verbonden zijn met de gateway.

11 Klik op Start automatische scan.

De smart plugs verschijnen nu bij de Actieve smart plugs.

4.2 De smart plugs instellen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik op  in de rechterkolom, naast de smart plugs die je wilt instellen.

3 Vul in het dialoogvenster Beheer toestel de Algemene instellingen in:

■ Naam: De naam die u aan uw smart plug wilt geven.

■ Serienummer: Automatisch ingevuld.

■ Is een producent: Aangevinkt: Alleen voor toestellen die zelf elektriciteit opwekken, 

bijvoorbeeld zonnepanelen.

■ Type: Het type toestel waarvoor de plug wordt gebruikt.

■ Kamer: De kamer waarin de plug wordt gebruikt.

■ Schakelbaar: Aangevinkt: U kunt de plug in- en uitschakelen. 

OPMERKING: Als u deze check box niet aanvinkt, dan kunt u met de plug enkel het verbruik 

van een toestel opmeten.

■ Wis de eerder verzamelde gegevens: Aangevinkt: Alle eerder opgemeten gegevens van 

deze smart plug worden gewist.

TIP: Vink deze checkbox aan als u de smart plug voor een ander toestel wilt gebruiken en 

opnieuw wilt beginnen te meten. De eerder verzamelde gegevens worden gewist en u ziet 

alleen het verbruik van het toestel dat nu op deze smart plug is aangesloten.
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4. Smart plugs
4 Klik op Bewaren.

5 Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

4.3 De smart plugs aan- en uitschakelen

U kunt uw smart plugs gebruiken om uw toestellen op afstand aan en uit te schakelen.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik in de sectie smart plugs op de knop Aan  of Uit  in de Schakel kolom om een 

toestel aan of uit te schakelen.

TIP: Als u dat wilt, kunt u alle toestellen tegelijkertijd aan- of uitschakelen door op de knop 

Aan of Uit voor Alle toestellen te klikken. Als u al kamers of groepen hebt aangemaakt, 

kunt u dit ook per kamer of groep doen.

4.4 De smart plugs aan een kamer toevoegen

U kunt smart plugs in een kamer groeperen. Dit maakt het gemakkelijker om toestellen per 

kamer te beheren.

U moet al een kamer aangemaakt hebben. Om een kamer aan te maken, zie “Een nieuwe kamer 

toevoegen” op pagina 17.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Kamers > DefaultRoom.

Hier vindt u alle smart plugs die verbonden zijn met de gateway en die nog niet zijn toege-

wezen aan een kamer. Zodra u ze toewijst aan een kamer zijn ze niet langer zichtbaar in 

deze lijst.

OPMERKING: Kunt u de naam DefaultRoom niet meer kiezen omdat u de naam van deze 

kamer al gepersonaliseerd hebt? Kies dan de kamer bovenaan in de lijst.

2 Klik op  in de rechterkolom naast de smart plugs die u aan een kamer wilt toevoegen.

3 Selecteer in het dialoogvenster Beheer toestel, in het veld Kamer, de kamer waaraan u de 

smart plug wilt toevoegen.

4 Klik op Bewaren.

5 Klik op Sluiten.
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4. Smart plugs
4.5 De smart plugs aan een groep toevoegen

U kunt smart plugs aan een groep toevoegen om ze zo gemakkelijker te beheren. Zo kunt u 

bijvoorbeeld een groep Verlichting aanmaken en daar al uw lampen in onderbrengen.

U moet al een groep aangemaakt hebben. Om een groep aan te maken, zie “Een nieuwe groep 

toevoegen” op pagina 18.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

Hier vindt u alle smart plugs die verbonden zijn met de gateway.

2 Klik op  in de rechterkolom naast de smart plugs die u aan een groep wilt toevoegen.

3 Klik in het dialoogvenster Beheer toestel op het tabblad Beheer groepen.

4 Selecteer in de lijst Beschikbare groepen de groep waaraan u de smart plug wilt toeken-

nen en klik op  om de groep toe te voegen aan de lijst Toegekende groepen.

OPMERKING: U kunt een plug aan meerdere groepen toevoegen.

5 Klik op Sluiten.

4.6 Een programma aanmaken

1 Ga naar het tabblad Programmeren en klik in de linkerkolom op  naast Plugs program-

meren om een nieuw programma aan te maken.

2 Voer de naam van het nieuwe programma in en klik op Bewaren.

3 Klik en sleep met uw muis over de tabel in het tabblad Programmering om een kader te 

trekken over de dag(en) en tijdstip(pen) wanneer u een instelpunt wilt toepassen.

4 Bevestig in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u welk instelpunt wilt toepassen en 

duid het type aan:

■ Aan: Wanneer de smart plug aan moet staan. Dit is de standaardwaarde.

■ Uit: Wanneer de smart plug uit moet staan.

■ Stand-by killer: Bij welk verbruik de smart plug zichzelf uit moet schakelen. Bijvoor-

beeld: Wanneer de smart plug voor uw tv tussen 1.00 uur en 6.00 uur een verbruik 

registreert dat lager is dan 15 Watt en de tv dus in stand-by staat, dan schakelt de 

smart plug zichzelf uit.

5 Klik in het tabblad Toegevoegde plugs op Voeg een plug toe aan het programma.
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4. Smart plugs
6 Selecteer de smart plug(s) die u wilt toevoegen.

7 Klik op Bewaren.

4.7 Een bestaand programma aanpassen

U moet al een programma aangemaakt hebben. Om een programma aan te maken, zie “Een 

programma aanmaken” op pagina 24.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Plugs programmeren > [Het programma dat u 

wilt aanpassen].

2 Maak de nodige aanpassingen.

3 Klik op Bewaren.

4.8 Een bestaand programma verwijderen

U moet al een programma aangemaakt hebben. Om een programma aan te maken, zie “Een 

programma aanmaken” op pagina 24.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Plugs programmeren > [Het programma dat u 

wilt verwijderen] .

2 Klik op Verwijderen.

3 Klik op Ja om te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen.

4.9 Een programma aan een smart plug toewijzen

U moet al een programma aangemaakt hebben. Om een programma aan te maken, zie “Een 

programma aanmaken” op pagina 24.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Algemeen > Pas een programmering toe.

2 Selecteer een programma in de lijst.

OPMERKING: U kunt slechts één programma aan een plug toewijzen.

3 Selecteer het keuzerondje Plug.
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4. Smart plugs
4 Selecteer de plug waaraan u het programma wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst.

5 Klik op Programmeer.

TIP: Om snel te zien welke programma's aan welke smart plugs zijn toegevoegd, ga naar 

het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen. U kunt het toegewezen programma 

bij elke plug zien staan.

4.10 Smart plugs aan een programma toevoegen

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Plugs programmeren > [Het programma waar-

aan u een smart plug wilt toevoegen].

2 Klik in het tabblad Toegevoegde plugs op Voeg een plug toe aan het programma.

3 Selecteer de smart plugs die u wilt toevoegen.

OPMERKING: U kunt een smart plug maar aan één programma toewijzen.

4 Klik op Bewaren.

TIP: Om snel te zien welke programma's aan welke smart plugs zijn toegevoegd, ga naar 

het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen. U kunt het toegewezen programma 

bij elke smart plug zien staan.

4.11 Smart plugs uit een programma verwijderen

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Plugs programmeren > [Het programma waar-

uit u een plug wilt verwijderen].

2 Ga naar het tabblad Toegevoegde plugs.

3 Klik op Verwijder onder de plug die u wilt verwijderen.

4.12 De geschiedenis van uw smart plugs wissen

Wanneer u uw smart plugs voor een ander toestel wilt gaan gebruiken, dan kunt u het best eerst 

de eerder verzamelde gegevens wissen.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.
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4. Smart plugs
2 Klik op Bewerken  naast de plug waarvan u de verzamelde gegevens wilt wissen.

3 Vink de checkbox Wis de eerder verzamelde gegevens aan.

4 Klik op Bewaren.

5 Klik op Sluiten.
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5. Slimme meter

5.1 De slimme meter toevoegen aan het systeem

Om uw slimme meter succesvol aan te kunnen sluiten op DELTA Comfort Wijzer, moet de regio-

nale netbeheerder de meter al geactiveerd hebben. De monteur doet dit wanneer hij uw slimme 

meter aansluit. Let wel op, het kan voorkomen dat uw slimme meter pas na enkele dagen actief 

wordt.

1 Gebruik de P1/USB-kabel om uw slimme meter met uw gateway te verbinden.

OPMERKING: De P1-aansluiting van de slimme meter bevindt zich rechts, achter het slimme-

meterkabeltje.

2 Surf naar www.DELTAComfortWijzer.nl/inloggen en log in.

3 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Netwerkoverzicht.

4 Klik op Start automatische scan.

Na enkele minuten krijgt u de status van de slimme meter te zien:

■ Actieve slimme meters: De slimme meter die verbonden is met de gateway en waar 

informatie over wordt ontvangen.

OPMERKING:  De gasmeter en/of de elektriciteitsmeter.

■ Inactieve slimme meters: Dit aantal moet op 0/2 of 0/1 staan, afhankelijk van het 

totale aantal slimme meters dat aanwezig is. Wanneer hier een slimme meter als inac-

tief wordt weergegeven, dan kan het zijn dat uw slimme meter wel met de gateway 

verbonden is, maar niet werkt zoals het hoort, bijvoorbeeld door een slechte verbin-

ding.
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OPMERKING: Raadpleeg voor verdere informatie de uitgebreide gebruikershandleiding. Klik 

hiervoor bovenaan rechts op help.

OPMERKING: Ook al hebt u maar één slimme meter bij u thuis hangen, toch kunnen er meer-

dere meters in de applicatie verschijnen:

■ vier meters voor elektriciteit: één meter voor ieder telwerk. Dit kan zijn:

– een telwerk voor verbruik aan hoog tarief

– een telwerk voor verbruik aan laag tarief

– een telwerk voor teruglevering aan hoog tarief (wanneer u zonnepanelen hebt)

– een telwerk voor teruglevering aan laag tarief (wanneer u zonnepanelen hebt)

■ een slimme meter voor gas

■ een slimme meter voor water.

5.2 De slimme meter instellen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik op Bewerken  in de rechterkolom, naast het telwerk van de slimme meter die u wenst 

in te stellen.

3 Vul per tabblad de volgende velden in:

■ Naam: Naam van de meter of het telwerk.

■ Kamer: Kamer waartoe de meter behoort. 

TIP: Gezien het hier om een slimme meter gaat, is het voldoende om in dit veld een naam 

voor uw woning in te geven.
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■ Is een submeter: 

■ Groepen: Groep(en) waartoe de meter behoort. 

OPMERKING: Raadpleeg voor verdere informatie de uitgebreide gebruikershandleiding. Klik 

hiervoor bovenaan rechts op help.

OPMERKING: De velden Metertype, Basis meterstand, Basis tijdstempel en Is een producent 

worden automatisch ingevuld. U kunt er geen veranderingen in aanbrengen.

5.3 Uw verbruik bekijken

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies Meters > [De meter of het telwerk waarvan u uw 

verbruik wilt bekijken].

2 Selecteer boven de weergegeven grafiek de volgende opties:

■ de periode

■ de energiebron

■ de meeteenheid

De grafiek wordt automatisch vernieuwd.

3 Beweeg met uw cursor over de grafiek om de exacte waarden per kwartier te zien.

TIP: Sleep met uw cursor over een deel van de grafiek om dat deel in meer detail te zien. 

Om terug te keren naar de volledige grafiek, klik op Reset zoom rechtsboven in de grafiek.

Status Betekenis

Aangevinkt De meter is een subsegmentmeter.

OPMERKING: U hoeft dit alleen maar aan te vinken wanneer u 

meerdere slimme meters in huis hebt en deze meter niet uw 

hoofdmeter is. Let op, het gaat hierbij om het aantal fysiek 

aanwezige slimme meters, niet om het aantal telwerken.

Niet aangevinkt De meter is een centrale meter.
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6. Slimme thermostaat

De installatie van deze module gebeurt door de installateur.

6.1 Een slimme thermostaat toevoegen aan het 
systeem

1 Maak de slimme thermostaat open zoals beschreven in de thermostaathandleiding.

2 Noteer zelf het serienummer dat bestaat uit vier tekens of vraag dit aan de installateur.

3 Laat de installateur de slimme thermostaat installeren.

4 Surf naar www.DELTAComfortWijzer.nl/inloggen en log in.

5 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Voeg een thermostaat toe.

6 Voer het serienummer van de slimme thermostaat in.

7 Klik op Toevoegen.

De slimme thermostaat verschijnt in de lijst met aansluitbare thermostaten.

OPMERKING: Zo lang de slimme thermostaat nog in de lijst Aansluitbare thermostaten staat, 

kunt u hem nog verwijderen door op  te klikken. Zodra de slimme thermostaat toegevoegd 

is aan het systeem, kunt u hem niet meer verwijderen.

8 Als u de slimme thermostaat heeft toegevoegd, klik dan op Start nieuwe scan.

9 Klik op  om het venster te sluiten.

De applicatie bevindt zich nu in het tabblad Netwerk in het scherm Algemeen > Netwerk-

overzicht. De slimme thermostaat verschijnt nu bij de Actieve thermostaten.
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6.2 De slimme thermostaat instellen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik op Bewerken  in de rechterkolom, naast de slimme thermostaat die je wilt instellen.

3 Vul in het tabblad Algemene instellingen de volgende gegevens in:

■ Naam: De naam die u de slimme thermostaat wilt geven.

■ Kamer: De kamer waaraan u de slimme thermostaat wilt toevoegen.

■ Huidige gewenste waarde: De gewenste huidige temperatuur van uw slimme thermo-

staat.

OPMERKING: De velden Device ID, Type en Creatiedatum hebben een vaste waarde en 

kunnen niet worden aangepast.

4 Vul in het tabblad Thermostaten de volgende waarden in:

Sectie Veld

Afwezigheid • Uitlooptijd comfort naar rust: De tijd waarin de slimme thermo-

staat geen beweging mag registreren voor hij overschakelt van 

comfort naar rust. 

TIP: Stel deze waarde niet te kort in, maar stel ze in op 

bijvoorbeeld 180 minuten. Zo zal de slimme thermostaat 

niet overschakelen naar rust terwijl u bijvoorbeeld naar een 

film kijkt en de slimme thermostaat geen beweging detec-

teert.

• Uitlooptijd rust naar antivries: De tijd waarin de slimme ther-

mostaat zich in rust moet bevinden voor hij overschakelt naar 

antivorst.
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5 Klik op Bewaren.

6 Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

6.3 Handmatig bedienen van de slimme 
thermostaat

U kunt de slimme thermostaat ook handmatig bedienen en programmeren. Lees hiervoor de 

gebruikershandleiding op nieuw.deltacomfortwijzer.nl.

Gewenste waarde • Comfort: De gewenste temperatuur wanneer de slimme ther-

mostaat beweging registreert (en u dus thuis bent).

• Rust: De temperatuur waarnaar de slimme thermostaat over-

schakelt als hij gedurende de tijd ingesteld in het veld Uitloop-

tijd comfort naar rust geen beweging heeft gedetecteerd.

• Max. gewenste waarde: De maximale temperatuur die de 

slimme thermostaat mag bereiken. Dit voorkomt bijvoorbeeld 

dat kinderen de slimme thermostaat hoger instellen dan de 

temperatuur die u hier hebt ingezet.

• Antivorst: De temperatuur waarnaar de slimme thermostaat 

overschakelt als de tijd ingesteld in het veld Uitlooptijd rust 

naar antivries verstreken is. Deze temperatuur voorkomt dat uw 

leidingen bevriezen tijdens een periode waarin u langer van 

huis weg bent, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent.

OPMERKING: Dit veld staat automatisch ingevuld. U kunt hier 

zelf geen waarde invullen.

Calibratie offset Waarde: Het aantal graden dat de temperatuur van de slimme 

thermostaat afwijkt van de echte temperatuur in de ruimte.

Sectie Veld
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6.4 De huidige temperatuur raadplegen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik in de kolom Temperatuur op Vernieuwen  naast de slimme thermostaat waarvan u 

de huidige temperatuur wilt raadplegen.

De huidige temperatuur verschijnt na enkele seconden.

6.5 Over het programma voor de slimme 
thermostaat

Het DELTA Comfort Wijzer programma voor de slimme thermostaat bepaalt in welke modus de 

slimme thermostaat zich bevindt. U kunt kiezen uit 3 modi:

■ Comfort

■ Rust

■ Antivorst

Standaard staat het programma ingesteld op rust, maar u kunt het aanpassen door instelpunten 

toe te voegen.

6.6 Het programma aanpassen

Standaard staat het programma altijd in de modus Rust. Om het programma te personaliseren 

moet u de periodes selecteren waarvoor u een andere modus wilt instellen, bijvoorbeeld de 

modus Comfort. De periode waarvoor u een modus selecteert is een instelpunt.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies in de linkerkolom Thermostaten programme-

ren > Thermostat.

2 Sleep met uw muis over de tabel om te bepalen wanneer u welk instelpunt wilt toepassen.

VOORBEELD: Selecteer de avonden voor alle weekdagen.

U kunt maximaal 28 instelpunten per dag instellen.
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3 Controleer in het dialoogvenster dat verschijnt of de geselecteerde periode klopt en selec-

teer welk instelpunt u wilt toepassen.

VOORBEELD: Selecteer voor de periode maandag tot vrijdag van 17.00 u tot 24.00 u het 

instelpunt Comfort.

4 Klik op Bewaren.

5 Herhaal stap 2 tot en met 4 tot het programma volledig naar uw wens is.

6 Klik op Bewaren.

6.7 Het verbruik van de slimme thermostaat 
bekijken

1 Kies Grafieken > Thermostaten en selecteer de slimme thermostaat waarvan u het ver-

bruik wilt bekijken.

2 Selecteer de periode waarvoor u het verbruik wilt bekijken.

3 Klik in de legenda onderaan het scherm om te bepalen welke gegevens u in de grafiek wilt 

zien:

■ Gewenste temperatuur

■ Gewenste temperatuur (gemiddeld)

■ Gemeten temperatuur

■ Gemeten temperatuur (gemiddeld)

4 Beweeg met uw cursor over de grafiek om de exacte waarden per kwartier te zien.

TIP: Sleep met uw cursor over een deel van de grafiek om dat deel in meer detail te zien. 

Om terug te keren naar de volledige grafiek, klik op Reset zoom rechtsboven in de grafiek.
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7. Zonnepaneelmodule

De installatie van deze module gebeurt door de installateur.

7.1 De zonnepaneelmodule (DIN rail) toevoegen 
aan het systeem

1 Noteer het achtcijferige serienummer dat zich op de achterkant van de zonnepaneelmo-

dule (DIN rail) bevindt.

2 Laat de installateur de zonnepaneelmodule (DIN rail) installeren.

3 Surf naar www.DELTAComfortWijzer.nl/inloggen en log in.

4 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Voeg een plug toe.

5 Voer het achtcijferige serienummer van de zonnepaneelmodule (DIN rail) in.

6 Klik op Toevoegen.

De DIN rail verschijnt tijdelijk in de lijst Aansluitbare plugs.

OPMERKING: Zo lang de DIN rail nog in de lijst Aansluitbare plugs staan, kunt u hem nog 

verwijderen door op  te klikken. Zodra de DIN rail met de gateway verbonden is, kunt u 

hem niet meer verwijderen.

7 Klik op  om het venster te sluiten.

8 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Algemeen > Netwerkoverzicht. 

9 Klik op Start automatische scan.

De DIN rail verschijnt nu bij de Actieve smart plugs.
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7.2 De zonnepaneelmodule (DIN rail) instellen

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik op Bewerken  in de rechterkolom, naast de zonnepaneelmodule (DIN rail) die je wilt 

instellen.

3 Stel in het dialoogvenster Beheer toestel de Algemene instellingen in:

■ Naam: Vul de naam in die u aan uw zonnepaneelmodule (DIN rail) wilt geven.

■ Serienummer: Automatisch ingevuld.

■ Is een producent: Vink deze checkbox aan.

■ Type: Selecteer het type toestel: zonnepanelen.

■ Kamer: Selecteer de kamer waartoe de zonnepaneelmodule (DIN rail) behoort.

TIP: Gezien het hier om zonnepanelen gaat, is het voldoende om in dit veld een naam voor 

uw woning in te geven.

■ Schakelbaar: Zorg ervoor dat deze checkbox niet aangevinkt is, zodat u de zonnepa-

neelmodule (DIN rail) niet per ongeluk uitschakelt.

■ Wis de eerder verzamelde gegevens: Als u deze checkbox aanvinkt, dan worden alle 

eerder opgemeten gegevens van deze zonnepaneelmodule (DIN rail) gewist.

4 Klik op Bewaren.

5 Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

7.3 De energieproductie van de 
zonnepaneelmodule (DIN rail) bekijken

U kunt de zonnepaneelmodule (DIN rail) gebruiken om het rendement van uw zonnepanelen op 

te volgen.

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies in het linkermenu Plugs > [uw zonnepanelen].
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2 Selecteer boven de weergegeven grafiek de volgende opties:

■ de periode

■ de meeteenheid

De grafiek wordt automatisch vernieuwd.

3 Beweeg met uw cursor over de grafiek om de exacte waarden per kwartier te zien.

TIP: Sleep met uw cursor over een deel van de grafiek om dat deel in meer detail te zien. 

Om terug te keren naar de volledige grafiek, klik op Reset zoom rechtsboven in de grafiek.

7.4 De kilowattuurteller instellen

Indien uw systeem gebruik maakt van een aparte kilowattuurteller, dan kunt u deze aansluiten 

op een speciaal daarvoor voorziene poort in uw . Een kilowattuurteller genereert een aantal 

pulsen per kWh. Het aantal pulsen kunt u instellen zoals hieronder beschreven. De kilowattuur-

teller wordt geïnstalleerd door de installateur.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik op Bewerken  in de rechterkolom naast de kilowattuurteller.

3 Vul de volgende velden in:

■ Naam: Naam van de kilowattuurteller.

OPMERKING: Deze naam geeft al aan op welke plaats de module voor het tellen van pulsen 

is aangesloten en welke ingang er wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: IN 1.1 staat voor ingang 1, 

poort 1. Deze naam kunt u naar eigen wens wijzigen, bijvoorbeeld: Zonnepanelen.

■ Kamer: Kamer waartoe de kilowattuurteller behoort.

■ Metertype: Elektriciteit.

■ Impulsen/kWh: Het aantal pulsen dat overeenkomt met 1 kWh. Bijvoorbeeld: 2000.

■ Is een producent: Vink aan om aan te geven dat het om een energieproducent (zonne-

panelen) gaat.

■ Is een submeter: Bepaal hier of het om een hoofdmeter of een submeter gaat, zie “De 

slimme meter instellen” op pagina 30.

■ Basis meterstand: De huidige meterstand waar de opgemeten resultaten bij worden 

geteld.

■ Basis tijdstempel: Datum en tijd wanneer u de basismeterstand hebt ingegeven.
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OPMERKING: De velden Poort en Locatie worden automatisch ingevuld. Ze tonen aan op 

welke ingang en op welke poort van de pulse brick de meter is aangesloten. U kunt er geen 

veranderingen in aanbrengen.

4 Klik op Bewaren.
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8.1 Het actueel verbruik van een toestel 
raadplegen

Om te weten hoeveel elektriciteit een toestel op een bepaald moment verbruikt, kunt u het 

actueel verbruik bekijken.

1 Ga naar het tabblad Netwerk en kies Groepen > Alle toestellen.

2 Klik in de kolom Ogenblikkelijk vermogen op Vernieuwen  naast het toestel waarvan u 

het actueel verbruik wilt raadplegen.

TIP: Klik op Alles vernieuwen naast Alle toestellen om het actueel verbruik van alle 

toestellen te zien.

OPMERKING: Het kan tot 15 minuten duren voor het actueel verbruik zichtbaar wordt.

3 Om een grafische voorstelling van het actueel verbruik te zien, klik op Grafiek .

OPMERKING: De grafiek wordt om de 5 seconden automatisch bijgewerkt.

8.2 Het verbruik van een toestel bekijken

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies in het linkermenu Plugs > [het toestel waarvan u 

het verbruik wilt zien].

2 Selecteer in de lijsten boven de weergegeven grafiek de volgende zaken:

■ de periode

■ de energiebron

■ de meeteenheid

De grafiek wordt automatisch vernieuwd.

OPMERKING: Als het de eerste keer is dat u uw verbruik wilt bekijken, dan kan het enige tijd 

duren voor uw verbruik zichtbaar wordt in de grafiek.
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3 Klik in de legenda onderaan het scherm om te bepalen welke gegevens u in de grafiek wilt 

zien:

■ verbruik: het werkelijk opgemeten verbruik in de geselecteerde periode.

■ gemiddeld verbruik: het gemiddelde verbruik, berekend op basis van het opgemeten 

verbruik tijdens gelijkaardige periodes in verleden. 

OPMERKING: Bijvoorbeeld: Wanneer u de plug al vijf maanden gebruikt, en u selecteert in 

stap 2 als periode Laatste maand, dan krijgt u het gemiddeld verbruik berekend op basis 

van die vijf maanden te zien.

4 Beweeg met uw cursor over de grafiek om de exacte waarden per kwartier te zien.

TIP: Sleep met uw cursor over een deel van de grafiek om dat deel in meer detail te zien. 

Om terug te keren naar de volledige grafiek, klik op Reset zoom rechtsboven in de grafiek.

8.3 Het verbruik van uw toestellen vergelijken

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies Vergelijking.

2 Vink de check box aan naast de toestellen die u wilt vergelijken.

OPMERKING: Vergelijk alleen gelijkaardige toestellen met elkaar. Het is bijvoorbeeld niet 

logisch om het verbruik van uw televisie met dat van uw thermostaat te vergelijken.

3 Selecteer in de vervolgkeuzelijsten bovenaan de volgende zaken:

■ de periode

■ de energiebron

■ de meeteenheid

■ het type grafiek

De grafiek wordt automatisch vernieuwd.

4 Beweeg met uw cursor over de grafiek om de exacte waarden per kwartier te zien.

TIP: Sleep met uw cursor over een deel van de grafiek om dat deel in meer detail te zien. 

Om terug te keren naar de volledige grafiek, klik op Reset zoom rechtsboven in de grafiek.
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8.4 Het verbruik van uw toestellen exporteren

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies Algemeen > Start nieuwe export.

2 Selecteer in het veld Datum de periode waarvoor u een export wilt maken.

3 Vink aan voor welk netwerk u de export wilt maken.

4 Klik op Exporteer.

5 Ga naar het tabblad Berichten en download het bestand.

8.5 Uw resultaten automatisch exporteren

1 Ga naar het tabblad Grafieken en kies Algemeen > Configureer auto-export.

2 Vink de check box Actief aan om de geautomatiseerde export in te schakelen.

3 Selecteer hoe vaak u de automatische export wilt uitvoeren:

■ Dagelijks

■ Wekelijks

■ Maandelijks

4 Selecteer het netwerk waarvoor u een export wilt uitvoeren.

5 Vink aan naar welke personen u de export wilt sturen.

OPMERKING: Wanneer er zich nog geen contacten in de lijst bevinden of wanneer u een 

nieuw contact wilt toevoegen, klik dan op Open Adresboek en vervolgens op Toevoegen 

om een contact toe te voegen.

6 Klik op Bewaren.
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9. Tarieven

9.1 Over tarieven toevoegen

Wanneer u uw huidig tarief toevoegt, dan kunt u berekenen hoeveel u bespaart door DELTA 

Comfort Wijzer te gebruiken.

9.2 Het standaardtarief aanpassen

1 Ga naar het tabblad Tarieven en kies Tarieven > Standard electricity.

2 Vul de volgende velden in:

■ Metertype: Om welk type gaat het: elektriciteit, gas of water?

■ Naam: Geef eventueel een andere naam aan uw standaardtarief.

■ Prijs €/kWh: De energieprijs per kilowattuur. Bijvoorbeeld: 0,2061 €/kWh.

■ CO2 kg/kWh: De CO2 uitstoot uitgedrukt in kilogram per kilowattuur. Bijvoorbeeld: 

0,3766 kg/kWh.

3 Vul eventueel de volgende velden in:

■ Van: De periode vanaf wanneer u dit tarief gebruikt.

OPMERKING: De startdatum mag niet in het verleden liggen.

■ Tot: De periode tot wanneer u dit tarief gebruikt.

4 Vink Actief aan om aan te geven dat dit tarief nu van toepassing is.

5 Klik op Bewaren.

Er verschijnt een tabel met een weekoverzicht dat het hele tarief bevat.

6 Als u gebruik maakt van hoog en laag tarief, klik dan op Voeg een nieuwe periode toe.

OPMERKING: Standaard wordt hoog tarief van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur 's 

ochtends en 11 uur 's avonds berekend.
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7 Voer de nodige waarden in de kolommen in.

VOORBEELD: U hebt uw laagtariefplan al toegevoegd, maar u moet het duurdere hoogtarief-

plan nog toevoegen. Voer dan de volgende waarden in:

■ Naam: Hoog tarief

■ Periode: Weekdagen

■ Van: 07:00

■ Tot: 23:00

■ Prijs: 0,2264 €/kWh

8 Klik op Bewaren .

9.3 Een nieuw tarief toevoegen

1 Ga naar het tabblad Tarieven en klik op  naast Tarieven.

2 Vul de volgende velden in:

■ Metertype: Elektriciteit of gas?

■ Naam: De naam die u aan uw tarief wilt geven.

■ Prijs €/kWh: De energieprijs per kilowattuur. Bijvoorbeeld: 0,2061 €/kWh.

■ CO2 kg/kWh: De CO2 uitstoot uitgedrukt in kilogram per kilowattuur. Bijvoorbeeld: 

0,3766 kg/kWh.

3 Vul eventueel de volgende velden in:

■ Van: De periode vanaf wanneer u dit tarief gebruikt.

OPMERKING: De startdatum mag niet in het verleden liggen.

■ Tot: De periode tot wanneer u dit tarief gebruikt.

4 Vink Actief aan om aan te geven dat dit tarief nu van toepassing is.

5 Klik op Bewaren.

Er verschijnt een tabel met een weekoverzicht dat het hele tarief bevat.

6 Als u gebruik maakt van hoog en laag tarief, klik dan op Voeg een nieuwe periode toe.

OPMERKING: Standaard wordt hoog tarief van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur 's 

ochtends en 11 uur 's avonds berekend.
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7 Voer de nodige waarden in de kolommen in.

VOORBEELD: U hebt uw laagtariefplan al toegevoegd, maar u moet het duurdere hoogtarief-

plan nog toevoegen. Voer dan de volgende waarden in:

■ Naam: Hoog tarief

■ Periode: Weekdagen

■ Van: 07:00

■ Tot: 23:00

■ Prijs: 0,2264 €/kWh

8 Klik op Bewaren .

9.4 Een tarief verwijderen

1 Ga naar het tabblad Tarieven en kies Tarieven > [Het tarief dat u wilt verwijderen].

2 Klik op Verwijderen.

3 Klik op Ja om te bevestigen dat u dit tarief wilt verwijderen.

9.5 Uw kostenbesparing simuleren

Om een kostenbesparing te kunnen stimuleren moet u:

■ een tarief hebben toegevoegd, zie “Een nieuw tarief toevoegen” op pagina 48.

■ een programma hebben aangemaakt, zie “Een programma aanmaken” op pagina 24.

Op basis van deze gegevens berekent DELTA Comfort Wijzer hoeveel u kunt besparen door het 

gekozen programma consistent te gebruiken.

1 Ga naar het tabblad Programmeren en kies Algemeen > Simuleer kostenbesparing.

2 Selecteer het volgende:

■ Programmering

■ Tarief

■ Een plug, groep of kamer
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9. Tarieven
3 Klik op Berekenen.

Wat u wekelijks en jaarlijks kunt besparen door het gekozen programma toe te passen 

verschijnt onderaan het scherm.
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10. Berichten

10.1 Berichten lezen

Wanneer u berichten krijgt, verschijnt het aantal berichten in de tab van het tabblad Berichten.

1 Ga naar het tabblad Berichten.

U krijgt een overzicht van al uw berichten. De meest recente berichten staan bovenaan.

2 Indien het bericht een export bevat, klik dan op de link in het bericht om de geëxpor-

teerde data te downloaden.

Om data te exporteren, zie 

■ “Het verbruik van uw toestellen exporteren” op pagina 45

■ “Uw resultaten automatisch exporteren” op pagina 45

Berichten blijven altijd zichtbaar in het tabblad Berichten. Als u ze niet meer wilt zien, dan moet 

u uw berichten verwijderen, zie “Berichten verwijderen” op pagina 51. U kunt berichten niet 

archiveren.

10.2 Berichten verwijderen

1 Ga naar het tabblad Berichten.

2 Doe een van de volgende:

Om kies

alle berichten te verwijderen, Berichten > Alle berichten verwijderen.

specifieke berichten te verwijderen, Berichten > Lees uw berichten, en klik op 

 naast het bericht dat u wilt verwijderen.
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10.3 Berichten instellen voor onverwacht verbruik

Als u dat wilt, kunt u ervan op de hoogte worden gesteld wanneer een smart plug, een kamer of 

een groep gedurende een bepaalde periode meer of minder verbruikt dan normaal, of zelfs hele-

maal niets meer verbruikt.

Voorbeeld: Een diepvriezer die niet goed gesloten is zal meer energie verbruiken dan wanneer 

hij wel goed gesloten is.

1 Ga naar het tabblad Berichten en klik op  naast Onverwacht gebruik.

2 Selecteer een bestaand of een nieuw sjabloon in de lijst, en klik op Volgende.

3 Vul de nodige velden in, en klik op Volgende.

4 Selecteer waarvoor u een profiel wilt aanmaken, en klik op Volgende.

5 Klik en sleep met uw muis over de tabel om een kader te trekken over de dag(en) en tijd-

stip(pen) wanneer u een bericht voor onverwacht gebruik wilt krijgen.

6 Duid in het dialoogvenster dat verschijnt aan in welk geval u een bericht wilt ontvangen:

■ Inactief

■ Notificaties voor een waarde >=X

■ Notificaties voor een waarde <=X

OPMERKING: Geef voor de laatste twee opties ook aan wat de drempelwaarde is en hoe lang 

deze moet voorkomen voor u er een bericht over krijgt.

7 Klik op Bewaren.

8 Klik op Volgende.

9 Vink aan welke ontvanger welke berichten ontvangt en klik op Bewaren.

10.4 Berichten instellen voor overschrijden 
doelverbruik

Per dag, week of maand kunt u een doelverbruik instellen. Dit houdt in dat u bepaalt dat u niet 

meer wilt verbruiken dan een door u bepaald aantal kilowattuur.
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OPMERKING: Bijvoorbeeld: Met uw smart plugs hebt u opgemeten dat uw televisietoestel per 

week 100 kilowattuur verbruikt. U wilt dit verbruik doen dalen, en stelt uw wekelijks doel-

verbruik in op 90 kilowattuur. Zodra u meer dan 90 kilowattuur gebruikt, krijgt u daar een 

bericht van.

1 Ga naar het tabblad Berichten en klik op  naast Doelverbruik.

2 Selecteer een bestaand of een nieuw sjabloon in de lijst, en klik op Volgende.

3 Vul de nodige velden in, en klik op Volgende.

4 Selecteer waarvoor u een profiel wilt aanmaken, en klik op Volgende.

5 Kies het tijdsvenster en bepaal de doelwaarde.

VOORBEELD: U wilt per maand niet meer dan 150 euro verbruiken. Kies hiervoor als tijdsven-

ster Maand en als doelwaarde Een vaste waarde. Vul als vaste waarde 150 in en selecteer 

euro in de lijst.

OPMERKING: Als u minder wilt verbruiken, kunt u als doelwaarde ook Een percentage van het 

gemiddelde kiezen. Bijvoorbeeld: 90 procent. U krijgt dan een bericht wanneer u 90 

procent van uw huidige gemiddelde verbruik verbruikt hebt.

6 Vink de check box Proactief aan om al een waarschuwing te krijgen nog voor u uw doelver-

bruik overschrijdt. Dit tijdstip wordt berekend op basis van eerdere metingen.

7 Vink aan welke ontvanger welke berichten ontvangt, en klik op Bewaren.

10.5 Ontvangers toevoegen

1 Ga naar het tabblad Berichten en kies Adresboek > Bewerken.

2 Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Toevoegen.

3 Vul de gevraagde gegevens in.

4 Klik op Bewaren.

De toegevoegde ontvanger verschijnt in de tabel met ontvangers.

5 Klik op Sluiten  om het dialoogvenster te sluiten.

10.6 Ontvangers bewerken

1 Ga naar het tabblad Berichten en kies Adresboek > Bewerken.
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2 Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Bewerken  naast het contact dat u wilt 

bewerken.

3 Maak de nodige aanpassingen.

4 Klik op Bewaren .

5 Klik op Sluiten  om het dialoogvenster te sluiten.

10.7 Ontvangers verwijderen

1 Ga naar het tabblad Berichten en kies Adresboek > Bewerken.

2 Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verwijderen naast het contact dat u wilt ver-

wijderen.

3 Klik op OK om te bevestigen.

4 Klik op Sluiten  om het dialoogvenster te sluiten.
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11. Persoonlijke instellingen

11.1 De taal veranderen

1 Klik bovenaan rechts op mijn gegevens.

2 Klik in het tabblad Persoonlijke gegevens op Bewerken.

3 Selecteer in het veld Taal de taal die u wilt gebruiken.

4 Klik op Bewaren.

11.2 Uw e-mailadres veranderen

1 Klik bovenaan rechts op mijn gegevens.

2 Klik in het tabblad Persoonlijke gegevens op Bewerken.

3 Vul in het veld E-mailadres het e-mailadres in waarop u vanaf nu meldingen wilt ontvan-

gen.

OPMERKING: Als u dat wilt, kunt u ook een tweede e-mailadres ingeven. Vul daarvoor het 

veld Alternatief e-mailadres in.

4 Klik op Bewaren.

11.3 Uw gsm-nummer veranderen

1 Klik bovenaan rechts op mijn gegevens.

2 Klik in het tabblad Persoonlijke gegevens op Bewerken.

3 Vul in het veld Gsm het gsm-nummer in waarop u vanaf nu meldingen wilt ontvangen.

4 Klik op Bewaren.

11.4 Uw adres veranderen

1 Klik bovenaan rechts op mijn gegevens.

2 Klik in het tabblad Adres op Bewerken.
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3 Vul uw adresgegevens in.

4 Klik op Bewaren.

11.5 Uw meldingsvoorkeuren aanpassen

1 Klik bovenaan rechts op mijn gegevens.

2 Klik in het tabblad Meldingen op Bewerken.

3 Selecteer hoe u uw meldingen wilt ontvangen:

■ SMS

■ E-mail

OPMERKING: Als u dat wilt kunt u ook beide check boxen aanvinken.

4 Klik op Bewaren.

11.6 De naam van uw gateway veranderen

Wanneer u uw gateway registreert, dan kriigt deze automatisch de naam FP[MAC-adres van de 

gateway]. Deze naam wordt bijvoorbeeld gebruikt in de SMS die u krijgt wanneer de gateway 

offline is en u hiervoor SMS-notificatie hebt ingesteld. Als u dat wilt, kunt u deze naam veran-

deren.

1 Klik bovenaan rechts op instellingen.

2 Klik op de knop .

3 Klik op Wijzig gegevens.

OPMERKING: Raadpleeg voor verdere informatie de uitgebreide gebruikershandleiding. Klik 

hiervoor bovenaan rechts op help.

4 Voer een nieuwe naam in in het veld Gateway naam.

OPMERKING: Dit veld mag niet leeg zijn.

5 Klik op Bewaren.
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11.7 Een waarschuwing krijgen wanneer de 
gateway offline is

1 Klik bovenaan rechts op instellingen.

2 Klik op de knop .

3 Klik op Wijzig gegevens.

OPMERKING: Raadpleeg voor verdere informatie de uitgebreide gebruikershandleiding. Klik 

hiervoor bovenaan rechts op help.

4 Vink de check box Verwittig mij indien de gateway offline is aan.

5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoe lang de gateway offline moet zijn voor u een waar-

schuwing krijgt.

6 Klik op Bewaren.

11.8 Uw tijdzone instellen

1 Klik bovenaan rechts op instellingen.

2 Klik op de knop .

3 Klik op Wijzig gegevens.

OPMERKING: Raadpleeg voor verdere informatie de uitgebreide gebruikershandleiding. Klik 

hiervoor bovenaan rechts op help.

4 Selecteer uw tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone.

5 Klik op Bewaren.

11.9 Uw wachtwoord veranderen

1 Klik bovenaan rechts op wijzig wachtwoord.

2 Selecteer het keuzerondje Enkel wachtwoord wijzigen.

3 Voer in het veld Oud wachtwoord uw huidig wachtwoord in.

4 Voer in het veld Nieuw wachtwoord uw nieuw wachtwoord in.
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5 Voer in het veld Bevestig nieuw wachtwoord nogmaals uw nieuw wachtwoord in.

6 Klik op Bewaren.

11.10 Uw gebruikersnaam veranderen

1 Klik bovenaan rechts op wijzig wachtwoord.

2 Selecteer het keuzerondje Enkel gebruikersnaam veranderen.

3 Voer in het veld Nieuwe login uw nieuwe gebruikersnaam in.

Uw login moet altijd een bestaand e-mailadres zijn.

4 Klik op Bewaren.
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12. Smartphones en tablets

Via de DELTA app voor smartphones en tablets kunt u DELTA Comfort Wijzer overal gebruiken 

om:

■ uw smart plugs in en uit te schakelen

■ de status van uw toestellen te controleren

■ het huidig en gemiddeld energieverbruik van uw toestellen te controleren

■ grafieken van uw huidig en gemiddeld verbruik te raadplegen per dag, week, maand of 

jaar

12.1 De DELTA app installeren

1 Afhankelijk van uw besturingssysteem, doe een van de volgende:

2 Installeer de app.

3 Log in op de app met dezelfde gebruikersgegevens als voor de DELTA Comfort Wijzer web-

site.

Hebt u surf dan naar

een iOS smartphone of tablet de App Store en zoek naar DELTA Comfort 

Wijzer.

een Android smartphone of tablet Google Play en zoek naar DELTA Comfort 

Wijzer.

een Windows phone de Windows phone storeen zoek naar 

DELTA Comfort Wijzer.
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13. Problemen oplossen

13.1 Gateway

13.2 Draadloos internet

Indicatie Probleem Oplossing

Rood knipperend led-lampje 

op de gateway.

Er is een probleem met de 

configuratie.

Trek de stekker uit het 

stopcontact en wacht enkele 

minuten. Probeer dan 

opnieuw. Contacteer 

support indien het nog niet 

lukt.

De gateway is defect. Contacteer support.

Geel knipperend led-lampje 

op de gateway.

De gateway heeft geen 

verbinding met het internet.

• Check of de gateway 

goed is aangesloten op 

uw modem of router.

• Check of uw internet nog 

werkt.

Geel led-lampje op de 

gateway.

De gateway heeft geen 

verbinding met het 

webplatform.

Check of de gateway goed is 

aangesloten op uw modem 

of router. 

Indicatie Probleem Oplossing

U kunt geen verbinding 

maken.

Uw internet werkt niet. Controleer uw 

internetverbinding.
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U kunt geen verbinding 

maken.

De url klopt niet. • Check of de url http:// 

bevat en voeg toe indien 

nodig.

• Check of de url www 

bevat en verwijder indien 

nodig.

• Check of er .local 

achteraan in de url staat. 

Indien nee, voeg toe, en 

probeer nog eens. Indien 

ja, verwijder en probeer 

nog eens.

Uw internetbrowser herkent 

de url niet.

Probeer een andere 

internetbrowser.

De gateway maakt geen 

connectie.

Herstart de gateway door de 

stekker uit te trekken en 

opnieuw in te steken.

De verbinding met uw 

modem of router werkt niet.

1 Schakel het draadloze 

internet op uw computer 

uit.

2 Verbind uw gateway via 

de ethernetkabel met uw 

computer.

3 Steek de stekker van uw 

gateway in het stopcon-

tact.

4 Open uw internetbrowser 

en vervolledig deze taak 

zoals u dat zou doen 

wanneer u via uw modem 

of router met het draad-

loze internet zou 

verbinden, zie “De 

gateway met het draad-

loos netwerk verbinden” 

op pagina 12.

Indicatie Probleem Oplossing
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13.3 Smart plugs

Indicatie Probleem Oplossing

Rood led-lampje op de smart 

plug.

De smart plugs zijn 

ingeschakeld en zoeken 

verbinding met de gateway.

U hoeft niets te doen.

Rood knipperend led-lampje 

op de smart plug.

De smart plugs kunnen geen 

verbinding maken met de 

gateway.

De smart plugs bevinden 

zich te dicht bij of te ver van 

de gateway, zie “Smart 

plugs toevoegen aan het 

systeem” op pagina 21.

De smart plugs zijn ingesteld 

als niet schakelbaar en u 

hebt op de knop op de plug 

geduwd.

Om de smart plugs toch 

schakelbaar te maken, zie 

zie “De smart plugs 

instellen” op pagina 22.

Programma conflict in DELTA 

Comfort Wijzer.

U hebt geprobeerd om een 

programma toe te voegen 

aan een smart plug die al 

deel uitmaakt van een 

programma. U kunt slechts 

één programma aan een 

smart plug toevoegen.

1 Doe een van de volgende:

• Als u het reeds toege-

wezen programma 

wilt behouden, laat in 

de kolom Over-

schrijven dan het Niet 

over-

schrijven-icoontje  

staan.

• Als u het reeds toege-

wezen programma 

wilt vervangen door 

het huidige 

programma, klik in de 

kolom Overschrijven 

dan op het Niet over-

schrijven-icoontje  

zodat het Over-

schrijven-icoontje  

verschijnt.

2 Klik op Verdergaan.
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De status in DELTA Comfort 

Wijzer is inactief.

Er is een slechte verbinding 

tussen uw smart plug en uw 

gateway.

• Beweeg met uw hand 

over de gateway om de 

status te controleren

• Stel uw smart plug 

opnieuw in, zie “De smart 

plugs instellen” op 

pagina 22

Uw smart plug zit niet in het 

stopcontact.

Steek de smart plug in het 

stopcontact.

Uw smart plug is defect. Wanneer bovenstaande 

oplossingen niet helpen, is 

uw smart plug hoogst 

waarschijnlijk defect. 

Contacteer support.

Indicatie Probleem Oplossing
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13.4 Slimme thermostaat

Indicatie Probleem Oplossing

De status in DELTA Comfort 

Wijzer is inactief.

De batterij van de slimme 

thermostaat is leeg.

Vervang de batterij.

De slimme thermostaat 

bevindt zich te ver van uw 

gateway

Plaats uw slimme 

thermostaat dichter bij uw 

gateway.

OPMERKING: De maximale 

afstand tussen de gateway 

en de slimme thermostaat 

bedraagt 30 meter met daar-

tussen maximaal:

■ één volle muur

■ drie holle wanden

■ twee bakstenen 

muren.

Niet zichtbaar in DELTA 

Comfort Wijzer

De slimme thermostaat is 

niet correct geïnstalleerd.

Contacteer support.

U kunt de Huidige gewenste 

waarde niet instellen in het 

tabblad Algemene 

instellingen

De slimme thermostaat is 

niet (meer) actief.

Zie: Problemen oplossen > 

Slimme thermostaat > De 

status in DELTA Comfort 

Wijzer is inactief.
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13.5 Berichten

13.6 Support

Geen oplossing gevonden voor uw probleem? Bel ons dan op het nummer 0800-5150 of e-mail 

uw probleem naar info@DELTA.nl.

Indicatie Probleem Oplossing

Doelverbruik - Internal 

server error.

U hebt het keuzerondje Een 

percentage van het 

gemiddelde geselecteerd, 

maar u hebt geen 

procentuele waarde 

ingevuld.

Vul een procentuele waarde 

in.

Onverwacht verbruik - Er 

moet minstens een 

notificatieplan ingesteld 

zijn. 

U hebt geen periode of 

waarde ingesteld wanneer u 

een bericht wilt krijgen.

1 Klik op  om het dialoog-

venster met de foutmel-

ding te sluiten.

2 Klik op Vorige.

3 Selecteer een periode in 

de tabel en vul de velden 

in.

4 Ga verder met het 

instellen van uw berich-

tenprofiel.
66 DELTA Comfort Wijzer - Gebruikershandleiding

mailto:info@DELTA.nl

	Inhoud
	Inleiding
	1.1 Wat is DELTA Comfort Wijzer?

	Installatie
	2.1 Aan de slag
	2.2 De gateway aansluiten
	2.3 De gateway met het draadloos netwerk verbinden
	2.4 Nieuwe gebruiker registreren
	2.5 DELTA Comfort Wijzer activeren

	Netwerk
	3.1 Algemeen
	Het netwerk personaliseren
	Een overzicht van alle toestellen in uw netwerk raadplegen

	3.2 Kamers
	Een nieuwe kamer toevoegen
	De naam van een kamer bewerken
	Een programma aan een kamer toewijzen

	3.3 Groepen
	Een nieuwe groep toevoegen
	Toestellen toevoegen aan een groep
	Een groep bewerken
	Een programma aan een groep toewijzen
	Een groep verwijderen


	Smart plugs
	4.1 Smart plugs toevoegen aan het systeem
	4.2 De smart plugs instellen
	4.3 De smart plugs aan- en uitschakelen
	4.4 De smart plugs aan een kamer toevoegen
	4.5 De smart plugs aan een groep toevoegen
	4.6 Een programma aanmaken
	4.7 Een bestaand programma aanpassen
	4.8 Een bestaand programma verwijderen
	4.9 Een programma aan een smart plug toewijzen
	4.10 Smart plugs aan een programma toevoegen
	4.11 Smart plugs uit een programma verwijderen
	4.12 De geschiedenis van uw smart plugs wissen

	Slimme meter
	5.1 De slimme meter toevoegen aan het systeem
	5.2 De slimme meter instellen
	5.3 Uw verbruik bekijken

	Slimme thermostaat
	6.1 Een slimme thermostaat toevoegen aan het systeem
	6.2 De slimme thermostaat instellen
	6.3 Handmatig bedienen van de slimme thermostaat
	6.4 De huidige temperatuur raadplegen
	6.5 Over het programma voor de slimme thermostaat
	6.6 Het programma aanpassen
	6.7 Het verbruik van de slimme thermostaat bekijken

	Zonnepaneelmodule
	7.1 De zonnepaneelmodule (DIN rail) toevoegen aan het systeem
	7.2 De zonnepaneelmodule (DIN rail) instellen
	7.3 De energieproductie van de zonnepaneelmodule (DIN rail) bekijken
	7.4 De kilowattuurteller instellen

	Verbruik
	8.1 Het actueel verbruik van een toestel raadplegen
	8.2 Het verbruik van een toestel bekijken
	8.3 Het verbruik van uw toestellen vergelijken
	8.4 Het verbruik van uw toestellen exporteren
	8.5 Uw resultaten automatisch exporteren

	Tarieven
	9.1 Over tarieven toevoegen
	9.2 Het standaardtarief aanpassen
	9.3 Een nieuw tarief toevoegen
	9.4 Een tarief verwijderen
	9.5 Uw kostenbesparing simuleren

	Berichten
	10.1 Berichten lezen
	10.2 Berichten verwijderen
	10.3 Berichten instellen voor onverwacht verbruik
	10.4 Berichten instellen voor overschrijden doelverbruik
	10.5 Ontvangers toevoegen
	10.6 Ontvangers bewerken
	10.7 Ontvangers verwijderen

	Persoonlijke instellingen
	11.1 De taal veranderen
	11.2 Uw e-mailadres veranderen
	11.3 Uw gsm-nummer veranderen
	11.4 Uw adres veranderen
	11.5 Uw meldingsvoorkeuren aanpassen
	11.6 De naam van uw gateway veranderen
	11.7 Een waarschuwing krijgen wanneer de gateway offline is
	11.8 Uw tijdzone instellen
	11.9 Uw wachtwoord veranderen
	11.10 Uw gebruikersnaam veranderen

	Smartphones en tablets
	12.1 De DELTA app installeren

	Problemen oplossen
	13.1 Gateway
	13.2 Draadloos internet
	13.3 Smart plugs
	13.4 Slimme thermostaat
	13.5 Berichten
	13.6 Support


