
 
 

Koppelen Thuislink Bewegingssensor  
 

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar https://app.thuislink.com en log in met uw account. 

1. Klik in het linker menu op ‘Sensor toevoegen’ en vervolgens op de groene knop ‘Naar nieuwe sensoren 
zoeken’. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen 
worden 

2.  Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren: 
 

 

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje 
lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden 
sensor.  

3. Klik op ‘ok’. Het type sensor wordt automatisch  
getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u  
de sensor plaatst (b.v. voordeur, woonkamer, etc.).  
Klik vervolgens op opslaan. 

4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt  
hebt als u dit nog niet gedaan had 
 
 

Plaatsing Bewegingsmelder 

1. Installeer bewegingsmelder in de woonkamer (of een andere ruimte welke u wilt bewaken). Kies een 
muur of kast tegenover de kant van de ruimte die u wilt bewaken. Zie onderstaande afbeelding.  
Let op! hoe meer de sensor kan ‘zien’ van de kamer, hoe beter.  

2. Installeer de bewegingsmelder met de PIR Sensor naar boven en de led naar onderen (zie figuur 3). 
De bewegingsmelder kan vanaf een hoogte van ongeveer 1 meter geïnstalleerd worden. De ideale 
hoogte is 1,4 meter. U kunt de bewegingsmelders ook op een kast plaatsen. Installeer de 
bewegingsmelder niet te hoger dan 1,75 meter!  

3. Indien het oppervlak vlak en schoon is bevestigd u de sensor met het dubbelzijdig tape op de muur of 
kast.  

4. Indien er behang is of de muur is oneffen, boor een gat in de muur en gebruik een muurplug om de 
meegeleverde schroef in de muur te draaien. Plaats de sensor door het oogje aan de achterkant van 
de behuizing over de schroef te schuiven 

5. Hang uw bewegingsmelder niet in de buurt van een ventilator(opening) , boven een 
verwarming/kachel of rechtstreeks in de zon. U loopt dan de kans dat er een vals alarm wordt 
gegenereerd. 

 

 

De lekkagesensor is alleen geschikt voor binnen. 



 
 

Maak een alarmregel voor de sensor 
 
Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als een bepaalde sensor of iets detecteert. Maak voor 
de bewegingssensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij detectie van 
een beweging. 

1. Klik in het linker menu op ‘Mijn alarmregels’. 
2. Klik op ‘Alarmregel toevoegen’. 
3. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld ‘Woonkamer’. 
4. Selecteer de bewegingssensor. 
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het 

systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.  

Zie onderstaande voorbeeld: 

 
 


