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UPDATE VAN eNet NAAR eNet SMART HOME

WIJZIGINGEN DOOR DE UPDATE

Welke apparaten worden niet meer ondersteund?

De volgende apparaten worden niet meer ondersteund vanaf versie 2.0 in eNet SMART HOME en tijdens de
conversie van het project verwijderd, of moeten handmatig worden verwijderd:  

•  eNet draadloze omzetter ZS of draadloze gateway tussenstekker en alle daaraan aangesloten 
draadloze bussystemen of draadloze management actoren en sensoren.

•  De apparaten eNet draadloze afstandbediening Multi of  eNet draadloze afstandbediening met display 
24-kanaals en eNet Mobile Gate of eNet draadloze-gateway IP.

•  Het eNet diagnostische apparaat kan alleen worden gebruikt in eNet SMART HOME-projecten die niet 
versleuteld communiceren.

Het gebruik van het eNet diagnostische apparaat in eNet SMART HOME projecten wordt niet aanbevolen en is alleen 
mogelijk wanneer de versleutelde communicatie is gedeactiveerd. Voor diagnostische doeleinden of voor het activer-
en van de repeaterfunctie moeten de relevante functies in de inbedrijfname-interface van eNet SMART HOME connect 
worden gebruikt.

Welke functies worden niet meer ondersteund?

• De integratie van een IP-camera in de eNet SMART HOME-app is niet mogelijk in versie 2.0.

•  De aanwezigheidssimulatie wordt uit het project verwijderd door de omzetting van het project. In versie 2.0 
kan je een aanwezigheid door tijdsturing, als-dan regels en door externe draadloze toegang gesimuleerd worden.

•  Opgenomen meetwaarden van de energiesensoren en de grafi sche voorstellingen worden door de conversie 
uit het project gewist. In versie 2.0 is er geen grafi sche visualisatie van de energiewaarden beschikbaar. Zowel 
de cumulatieve gemeten waarden als de huidige gemeten waarde worden in de nieuwe eNet SMART HOME app 
weergegeven.

•  Een tot op heden gebruikte eNet Remote Access kan na de update helaas niet verder worden gebruikt. 
Voor de nieuwe bediening op afstand van eNet SMART HOME is een installatie en registratie op 
my.enet-smarthome.com vereist.

Andere wijzigingen

•  Alleen het actieve project en aangesloten apparaatverbindingen blijven na de conversie naar versie 2.0 
behouden. Alle andere niet-actieve projecten worden verwijderd door de update van de eNet-server.

•  Een bestaande gebouwstructuur met meerdere gebouwen wordt naar één gebouwstructuur samengevoegd. 
Bestaande ruimtes, etage‘s, de aan de ruimtes toegewezen apparaten en verbindingen tussen apparaten 
worden overgenomen in de nieuwe structuur.

•  Alle scènes, timers en logische functies worden verwijderd uit het actieve project. In de eNet SMART HOME 
app staan vervolgens nieuwe functies zoals automatisch gecreëerde centrale functies, SMART HOME scènes, 
etages en als-dan regels beschikbaar, die snel en fl exibel kunnen worden aangemaakt. 
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•  Een aantal comfortfuncties, scènes en favorieten uit de bestaande visualisaties (webbrowser, wandpanelen) 
kunnen niet worden overgenomen.

VEREISTE MAATREGELEN VOOR DE UPDATE

•  Het is noodzakelijk om zowel de eNet-server te updaten naar versie 2.0, als ook de geïnstalleerde eNet-
apparaten. Dit is vereist voor zowel de nieuwe versleutelde bediening op afstand eNet secure als ook voor
het garanderen van de systeemfunctionaliteiten.

•  Update van de eNet-server:
De update van de eNet-server naar versie 2.0 duurt ongeveer 10 tot 45 minuten, afhankelijk van de project-
grootte. De video „Update van de eNet Server naar versie 2.0“ helpt u als ondersteuning van de update. 
Hier kunt u de video vinden: http://service.enet-smarthome.com/nl/service/tutorials/.
Hier vindt u de instructies voor de serverupdate: http://service.enet-smarthome.com/nl/support/update-enet/

•  Update de eNet-apparaten:
Bij de eNet Server Update versie 2.0 zijn updates nodig van alle eNet SMART HOME-apparaten. De update van 
de eNet-apparaten naar de versie 2.0 duurt ongeveer 30 minuten per apparaat. Tot ongeveer acht apparaten 
van hetzelfde type (bijv. type: wandzender triple) worden gelijktijdig in ongeveer 30 minuten geüpdate.
De video „Update van de eNet-apparaten naar versie 2.0“ biedt u een hulp bij het updaten.
Hier kunt u de video vinden: http://service.enet-smarthome.com/nl/service/tutorials/
Hier vindt u de instructies voor de apparaatupdate: http://service.enet-smarthome.com/nl/support/update-enet/


