
 
 

Koppelen Thuislink temperatuur- en luchtvochtigheidssensor 
 

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

1. Klik in het linker menu op “Mijn sensoren”. Klik vervolgens op de groen knop ‘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 acties op de sensor uit te voeren.  
a. Verwijder het plastic lipje. 
b. Ga door met stap 3 indien het rode lampje gaat knipperen. 
c. Indien het lampje niet gaat knipperen druk dan kort met een scherp voorwerk zoals een 

paperclip in het gaatje aan de voorkant van de sensor. Zie onderstaande plaatje, de pijl wijst 
naar het gaatje. Het rode lampje naast het gaatje gaat nu knipperen ten teken dat de sensor 
gekoppeld kan worden. 

 

 
 

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. woonkamer, slaapkamer, wijnkelder, 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 
Deze sensor meet elke 15 minuten de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte. Plak de sensor in de 
ruimte waar u de temperatuur en/of de luchtvochtigheid wilt meten. De sensor kan geplakt worden door de 
beschermfolie aan de achterzijde te verwijderen. Let op dat een koude muur of raam de meetwaarde kunnen 
beïnvloeden. Plak de sensor bij voorkeur in het midden van de ruimte op een hoogte van 1,70 bijvoorbeeld op 
een kast of lamp. 

 

Deze sensor is alleen geschikt voor binnen. 

  



 
 

Maak alarmregels voor de temperatuursensor. 
 

Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als de gemeten temperatuur of luchtvochtigheid de 
ingestelde waarde overschrijd. Voor deze gecombineerde sensor is het handiger om een aparte 
alarmregel aan te maken voor temperatuur en een aparte voor luchtvochtigheid. Maak voor de 
temperatuursensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij 
overschrijding van de ingestelde temperstuur. 

Klik in het linker menu op ‘Mijn alarmregels’. 
1. Klik op ‘Alarmregel toevoegen’. 
2. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld ‘Wijnkelder - Temperatuur’. 
3. Selecteer de ‘Temp/Luchtv’ sensor en selecteer bij ‘meet een’ de Temperatuur. U kunt 

vervolgens kiezen uit ‘Hoger dan’ of ‘Lager dan’. Vul de temperatuur in waarbij u een alarm 
wilt ontvangen. 

4. Klik op groene knop ‘Regel toevoegen’ en selecteer de ‘Temp/Luchtv’ sensor en selecteer bij 
‘meet een’ de Temperatuur. U kunt vervolgens kiezen uit ‘Hoger dan’ of ‘Lager dan’. Vul de 
temperatuur in waarbij u een alarm wilt ontvangen. 

5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het 
systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.  

In het onderstaande voorbeeld wordt er een alarm verstuurd bij een gemeten temperatuur die lager 
is dan 6 °C of hoger is dan 15 °C. 

 



 
 

Maak alarmregels voor de luchtvochtigheidssensor. 
 
Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als de gemeten temperatuur of luchtvochtigheid de 
ingestelde waarde overschrijd. Voor deze gecombineerde sensor is het handiger om een aparte 
alarmregel aan te maken voor temperatuur en een aparte voor luchtvochtigheid. Maak voor de 
luchtvochtigheidsensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij 
overschrijding van de ingestelde luchtvochtigheid. 

Klik in het linker menu op ‘Mijn alarmregels’. 
1. Klik op ‘Alarmregel toevoegen’. 
2. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld ‘Wijnkelder - Luchtvochtigheid’. 
3. Selecteer de ‘Temp/Luchtv’ sensor en selecteer bij ‘meet een’ de Luchtvochtigheid. U kunt 

vervolgens kiezen uit ‘Hoger dan’ of ‘Lager dan’. Vul de luchtvochtigheidswaarde in waarbij u 
een alarm wilt ontvangen. 

4. Klik op groene knop ‘Regel toevoegen’ en selecteer de ‘Temp/Luchtv’ sensor en selecteer bij 
‘meet een’ de Luchtvochtigheid. U kunt vervolgens kiezen uit ‘Hoger dan’ of ‘Lager dan’. Vul 
de luchtvochtigheidswaarde in waarbij u een alarm wilt ontvangen. 

5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het 
systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.  

In het onderstaande voorbeeld wordt er een alarm verstuurd bij een gemeten 
luchtvochtigheidswaarde die lager is dan 60% of hoger is dan 80%. 

 


