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1. Introductie
Deur- en raamsensor met magneetcontact
Met een deur- en raamsensor kunt je onbeheerde locaties 24/7 in de gaten houden. Betreedt
iemand ongewenst je pand of woning dan detecteert het deur- en raamcontact een beweging en
ontvangt je direct een alarmmelding op je smartphone. Je kunt vervolgens zelf in actie komen of
direct de politie inschakelen.
Alarmcentrale
Wilt je niet zelf de alarmmeldingen opvolgen maar helemaal ontzorgd worden? Maak dan gebruik
van de alarmcentrale die je contactpersonen belt om de alarmmelding te verifiëren.
Betaalbaar alarmsysteem voor thuis of garage
Het deur of raam alarm is een betaalbaar alarmsysteem en is eenvoudig te installeren. Je kunt de
deur- en raamsensor in huis plaatsen, maar ook in de garage om je auto te bewaken of in je
tuinschuur of stalling om een dure fiets of gereedschap te beschermen tegen diefstal.
Deur en raam alarm zonder stroom of wifi
Het deur- en raamcontact van iVeilig communiceert via het LoRa-netwerk van KPN en bevat een
eigen batterij die lang meegaat. Je kunt het deur en raam alarm daarom ook gebruiken op locaties
waar geen stroom of wifi aanwezig is.
Deur- en raamcontact met app
Je installeert en beheert het deur- en raamcontact eenvoudig zelf. Na aanschaf van het deur en raam
alarm download je de iVeilig app en koppel je het alarmsysteem aan de app door enkel de QR-code
van de sensor te scannen. Daarna kun je direct aan de slag! Via de iVeilig app stel je de sensor verder
in. Zo kun je onder meer:
• Alarmmeldingen aan- en uitzetten
• Tijdblokken instellen waarin het alarm actief is
• Meldingen doorschakelen naar alarmcentrale (optioneel)
Alarmsysteem zonder duur abonnement
Bij een alarmsysteem voor je woning denk je misschien aan een duur abonnement of hoge
maandelijkse kosten. iVeilig is een eenvoudig en betaalbaar draadloos alarmsysteem. De eerste drie
maanden kun je gratis gebruik maken van de app, vervolgen kun je naar wens een passend
abonnement kiezen. Je kunt kiezen voor een abonnementsperiode van 12, 24 of 36 maanden.
Bovendien kun je ervoor kiezen om de alarmmeldingen door te schakelen naar een alarmcentrale.
Ideaal voor als je weg bent, en niet zelf de meldingen kunt opvolgen.
Veiligheid deur- en raamcontact
Het deur- en raamcontact werkt via het beveiligde LoRa communicatienetwerk van KPN. Dat is een
speciaal netwerk dat KPN heeft gebouwd voor communicatie met slimme sensoren. LoRa-sensoren
zijn zeer veilig en energiezuinig, omdat ze vaak in slaapstand staan. Alleen bij het versturen van een
bericht, gaat de LoRa-sensor aan. De batterij van de sensoren gaat daarom veel langer mee en
hackers krijgen geen kans om deze sensoren te hacken. Je privacy vinden wij belangrijk. Gegevens in
de app worden in West-Europa in een eigen cloud-omgeving opgeslagen. Deze cloudoplossing
voldoet aan de GDPR, in Nederland bekend als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Kijk voor meer informatie op www.iveilig.nl.
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1.1 Productkenmerken
Het deur- en raamcontact stuurt onmiddellijk een melding zodra er beweging wordt gedetecteerd.
Verder kun je vanuit de app gebruik maken van de volgende functies:
•

Sensor een nieuwe naam geven

•

Alarmmeldingen aan- en uitzetten

•

Meldingengeschiedenis bekijken

•

Tijdblokken instellen waarin het alarm actief is

•

Alarmmeldingen doorschakelen naar alarmcentrale (optioneel)

•

Apparaat verwijderen

•

Batterijniveau weergeven

•

Bundelverbruik weergeven

1.2 Stappenplan
Stap 1: Download de iVeilig app
Stap 2: Scan de QR-code om de sensor met de iVeilig app te verbinden
Stap 3: Plaats de sensor
Stap 4: Stel de sensor in vanuit de iVeilig app

2. Aan de slag
2.1 Download de iVeilig app
Voordat je alle functies van het deur- en raamcontact via de appbediening kunt uitproberen, moet je
eerst de iVeilig app via de Apple Store of Google Play downloaden. Aanbevolen Android versie: vanaf
7.x, aanbevolen iOS versie: vanaf 10.x. Je kunt vervolgens direct aan de slag en hoeft geen persoonlijk
account aan te maken in de iVeilig app.

Let op: de volgende screenshots zijn gebaseerd op Android telefoons. De interface van iOS telefoons
kan verschillen van onderstaande screenshots.
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2.2 Verbind de sensor met de iVeilig app
•
•
•

Open de iVeilig app en kies in het menu “Sensor toevoegen”.
Richt de camera van je mobiel op de QR-code van het deur- en raamcontact. Deze QR-code
vind je aan de binnenzijde van de doosdeksel.
Klik op “Toevoegen” en het apparaat is verbonden met de app.

Je kunt in je app meerdere deur- en raamcontacten koppelen, en het is ook mogelijk om van één
deur- en raamcontact op meerdere mobiele telefoons alarmmeldingen te ontvangen.

2.3 Plaats de sensor
De sensor kan met dubbelzijdige tape of met schroeven worden aangebracht op het vaste deel van
het raam- of deurkozijn, bij voorkeur verticaal met de pijl naar boven wijzend.
De magneet kan met dubbelzijdige tape of met schroeven worden aangebracht op het bewegende
deel van het raam- of deurkozijn, waarbij de magneet het beste tegenover de onderkant van de
sensor kan worden gemonteerd, zie de afbeelding hieronder. Het maakt hierbij niet uit of de
magneet links of rechts van de sensor zit.
De afstand van de magneet tot de sensor dient in gesloten toestand van raam of deur idealiter ca. 5
mm te bedragen.
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Op naar binnen opendraaiende deuren en ramen en andere situaties met ongelijk liggende kozijnen
kan de magneet ook 90 graden gedraaid ten opzichte van de sensor worden gemonteerd, zoals in het
onderstaande diagram weergegeven.

2.4 Stel de sensor in vanuit de iVeilig app
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sensor een nieuwe naam geven
Alarmmeldingen aan- en uitzetten
Meldingengeschiedenis bekijken
Tijdblokken instellen waarin het alarm actief is
Alarmmeldingen doorschakelen naar alarmcentrale (optioneel)
Apparaat verwijderen
Batterijniveau weergeven
Bundelverbruik weergeven

6

Het instellen van het deur- en raamcontact doe je heel eenvoudig in de iVeilig app door in het
beginscherm de sensor naar links of naar rechts te swipen.

a. Sensor een nieuwe naam geven
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar links. Tik op het blauwe bewerken-teken,
geef de sensor een nieuwe naam en sluit af door rechtsboven te tikken op Bewaren.
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b. Alarmmeldingen aan- en uitzetten
Zet de schakelaar bij de balk met het deur- en raamcontact om. De schakelaar kan op drie manieren
worden ingesteld:
•
•
•

Blauw betekent luide meldingen: er wordt een pushbericht naar je smartphone verstuurd en
er klinkt een luid alarm op je telefoon.
Oranje betekent stille meldingen: er wordt alleen een pushbericht naar je smartphone
verstuurd.
Grijs betekent geen meldingen: je ontvangt geen pushbericht en ook geen luid alarm op je
telefoon.

LET OP
Zorg dat je regelmatig de pushmeldingen op je telefoon leest en/of wist. Smartphones kunnen
namelijk maar een maximaal aantal pushmeldingen tonen op je telefoon. Als dit maximum bereikt is,
ontvang je geen pushmeldingen meer, ook al heeft je sensor een alarmmelding afgegeven.

pushmeldingen
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c. Meldingengeschiedenis bekijken
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar rechts en tik op het oranje alarm-teken.
Nu zie je de meldingengeschiedenis van het apparaat. Het aantal meldingen dat je ziet, is afhankelijk
van de bewaarperiode van je data dat je hebt gekozen in je abonnement.

Meldingen per sensor

Meldingen alle sensoren
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d. Tijdblokken instellen waarin het alarm actief is
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar links en tik op het blauwe bewerkenteken. Tik vervolgens onderin op Tijdschema. Nu zie je alle dagen van de week met bij elke dag twee
bolletjes, dit zijn de schakelmomenten waarop het alarm aan- of uitgaat.

Om het tijdschema aan te passen, versleep je de bolletjes
naar het juiste tijdsstip. Als je dubbelklikt op een bolletje
wordt het schakelmoment verwijderd. Je hoeft namelijk
niet per se twee schakelmomenten op een dag
geprogrammeerd hebben staan. Als je bijvoorbeeld een
weekend weggaat, kun je de sensor op vrijdagavond laten
aangaan, en op zondagavond laten uitschakelen.
De groene balk is de tijdsperiode waarbinnen de sensor
aanstaat. Als de achtergrond rood wordt, heb je iets
verkeerd gedaan bij het programmeren van de sensor,
bijvoorbeeld omdat er een schakelmoment ontbreekt. Er
moeten namelijk altijd een even aantal schakelmomenten
zijn.
Door het aan- of uitvinken van het hokje achter ‘maandag’
bepaal je of de sensor de week begint in de ‘aan’ of de
‘uit’ toestand.
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e. Alarmmeldingen doorschakelen naar alarmcentrale (optioneel)
Bij deze iVeilig sensor kun je de meldingen laten doorschakelen naar een alarmcentrale. Dit is handig
als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Voor deze service wordt samengewerkt met SMC Alarmcentrale.
Een alarmmelding van de sensor komt direct terecht bij de meldkamer. De centralist belt vervolgens
de contactpersonen die je eerder hebt opgegeven om te verifiëren of er sprake is van loos alarm is of
dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.

Alarmcentrale abonnement afsluiten
Voor deze service sluit je een bundel af in de iVeilig web portal. In hoofdstuk 2.6d lees je alles over
hoe je de alarmcentralefunctie kunt toevoegen aan je abonnement.

Flex 30 of Vast 365 bundel
Als je de Alarmcentralefunctie van SMC aan je abonnement hebt toegevoegd, heb je in de iVeilig app
een schakelaar waarmee je de alarmcentrale kunt inschakelen. Afhankelijk van het gekozen
abonnement kun je 30 dagen per jaar (Flex 30) of 365 dagen per jaar (Vast 365) alarmmeldingen
doorzetten naar SMC.
Bij het Flex 30 abonnement kun je tot 5 alarmmeldingen laten verifiëren door de alarmcentrale, bij
het Vast 365 abonnement ligt het maximum op 24.
Het is erg belangrijk dat je sensor goed staat afgesteld, zodat er niet onnodig meldingen naar de
alarmcentrale worden doorgeschakeld.
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Meldingen doorschakelen naar alarmcentrale
Je kunt op twee manieren de alarmmeldingen doorschakelen naar de alarmcentrale.

Manier 1
Zet op het startscherm de schakelaar van het
deur- en raamcontact op blauw.

Je krijgt nu een melding in beeld:
Wilt u alarmmeldingen doorsturen naar
alarmcentrale aanzetten?

Door met Ja te bevestigen, wordt de
doorschakeling van je alarmmeldingen
geactiveerd.

Manier 2
Swipe in de app de balk met het deur- en
raamcontact naar links en tik op het blauwe
bewerken-teken.
Tik vervolgens op Alarmcentrale.

Zet de schakelaar Meldingen naar alarmcentrale
op blauw. Klik daarna op Bewaren.
Je krijgt nu een melding in beeld:
Wilt u alarmmeldingen doorsturen naar
alarmcentrale aanzetten?
Door met Ja te bevestigen, wordt de
doorschakeling van je alarmmeldingen
geactiveerd.
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Meldingen doorschakelen naar alarmcentrale uitzetten
Wil je niet langer alarmmeldingen doorzetten naar de alarmcentrale? Dan zet je eenvoudig de
schakelaar op grijs. Ook dit kan op twee manieren.

Manier 1
Zet op het startscherm de schakelaar van het
deur- en raamcontact op grijs.

Je krijgt nu een melding in beeld:
Wilt u alarmmeldingen doorsturen naar
alarmcentrale stoppen?

Door met Ja te bevestigen, wordt de
doorschakeling van je alarmmeldingen gestopt.

Manier 2
Swipe in de app de balk met het deur- en
raamcontact naar links en tik op het blauwe
bewerken-teken.
Tik vervolgens op Alarmcentrale.

Zet de schakelaar Meldingen naar alarmcentrale
op grijs. Klik daarna op Bewaren.
Je krijgt nu een melding in beeld:
Wilt u alarmmeldingen doorsturen naar
alarmcentrale stoppen?
Door met Ja te bevestigen, wordt de
doorschakeling van je alarmmeldingen gestopt.
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Doorgeschakelde meldingen bekijken
Je kunt in de meldingengeschiedenis bekijken of een alarmmelding is doorgeschakeld naar de
alarmcentrale.
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar rechts en tik op het oranje alarm-teken.
Nu zie je de meldingengeschiedenis van het apparaat. Het aantal meldingen dat je ziet, is afhankelijk
van de bewaarperiode van je data dat je hebt gekozen in je abonnement.
In de melding zie je staan of het alarm is doorgestuurd naar de alarmcentrale. De blauwe balk geeft
aan dat de melding is afgehandeld. Is deze balk rood, dan is de melding nog in behandeling.
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f. Apparaat verwijderen
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar links en tik op het rode prullenbak-teken.
Bevestig dat je de sensor wilt verwijderen. Als je de sensor hebt verwijderd, kun je ditzelfde apparaat
later weer toevoegen door de QR-code opnieuw te scannen. De meldingengeschiedenis en de
instellingen blijven bewaard (periode afhankelijk van gekozen abonnement).

i. Batterijniveau weergeven
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar links en tik op het blauwe bewerkenteken. Bij Basisinstellingen zie je een indicatie van het batterijniveau van de sensor.
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h. Bundelverbruik weergeven
Swipe in de app de balk met het deur- en raamcontact naar links en tik op het blauwe bewerkenteken. Onder het tabje Bundelverbruik zie je een overzicht van je bundels met daarbij het verbruik.
Berichtenbundel
Standaard heb je een bundel van 300 berichten per maand. Berichten zijn de meldingen die je ziet in
je Meldingengeschiedenis en de locatiemeldingen op de kaart (indien je Geoloactie hebt afgesloten
in je abonnement).
In het voorbeeld hieronder zie je dat de sensor nog 61 berichten deze maand kan versturen, en dat
de nieuwe bundel van 300 berichten over 10 dagen ingaat.

Heb je niet genoeg aan 300 berichten per maand? Wijzig dan je berichtenbundel in de iVeilig web
portal. Voor 5 euro per jaar kunt je je bundel upgraden naar 1000 berichten per maand.
In hoofdstuk 2.6c lees je alles over hoe je je berichtenbundel van je lopende abonnement kunt
wijzigen.
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Alarmcentrale bundel
Als je de alarmcentrale functie hebt afgesloten in je abonnement, zie je bij Bundelverbruik naast de
berichtenbundel, ook twee bundels voor de alarmcentrale.
De eerste bundel laat zien hoeveel dagen je de alarmcentrale nog kunt inschakelen binnen je
abonnement. De tweede bundel toont hoeveel alarmmeldingen er zijn doorgeschakeld naar de
centrale.
In dit voorbeeld zie je een Flex 30 abonnement. Dit abonnement is een soort knipkaart dat een jaar
geldig is. Je kunt gedurende 365 dagen 30 dagen lang de meldingen van je deur- en raamcontact
doorschakelen naar de alarmcentrale. De alarmcentrale zal binnen deze periode 5 alarmmeldingen
behandelen.

Hier zie je het aantal dagen dat je de alarmcentrale nog
kunt inschakelen (30) en het aantal dagen dat je
abonnement nog geldig is (365).

Hier zie je het aantal alarmmeldingen dat de
alarmcentrale nog voor je gaat opvolgen (4) en het aantal
dagen dat het abonnement nog geldig is (365).
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3. Abonnement afsluiten of wijzigen (eerste drie maanden gratis)
a. Abonnement bij deur- en raamcontact in gebruik nemen
Bij het iVeilig deur- en raamcontact wordt een QR-code geleverd. Deze QR-code vind je aan de
binnenzijde van de doosdeksel. De eerste drie maanden is het abonnement gratis. Je ontvangt een
pushmelding op je telefoon als deze periode bijna is afgelopen. Je gaat daarna over op een betaald
abonnement.

b. Betaald abonnement afsluiten
Bij het afsluiten van een betaald abonnement kun je kiezen uit een abonnementsperiode van 12, 24
of 36 maanden. Ook kun je je berichtenbundel naar wens uitbreiden en kiezen voor de
alarmcentraleservice van SMC.
Het afsluiten van je abonnement werkt als volgt:
•
•
•
•

Open de iVeilig web portal: https://portal.iveilig.nl. Doe dit met een browser op een ander
apparaat dan je telefoon.
Open de iVeilig app en kies in het menu “Web portal”, je camera wordt nu geopend.
Richt de camera van je mobiel op de QR-code die getoond wordt in de iVeilig web portal.
Na het scannen van de QR-code he je na enkele momenten toegang tot je persoonlijke
omgeving in de web portal en kun je je abonnement afsluiten voor het iVeilig deur- en
raamcontact.
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c. Lopend abonnement wijzigen
•
•
•

Open de iVeilig web portal: https://portal.iveilig.nl. Doe dit met een browser op een ander
apparaat dan je telefoon.
Open tegelijkertijd de iVeilig app en kies in het menu “Web portal”, je camera wordt nu
geopend.
Richt de camera van je mobiel op de QR-code die getoond wordt in de iVeilig web portal.

iVeilig app

•
•

Na het scannen van de QR-code heb je na enkele momenten toegang tot je persoonlijke
omgeving in de iVeilig web portal. Je ziet nu de sensoren die in je iVeilig app gekoppeld zijn.
Ga naar de sensor waarvoor je iets wilt wijzigen in het abonnement en klik op het huisje
(Bestellen of aanpassen van het abonnement).

iVeilig web portal

•

Nu zie je alle gegevens van je lopende abonnement. Hier kun je bijvoorbeeld je
berichtenbundel upgraden naar 1.000 berichten per maand.
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d. Alarmcentrale SMC toevoegen aan abonnement:
•
•
•

Open de iVeilig web portal: https://portal.iveilig.nl. Doe dit met een browser op een ander
apparaat dan je telefoon.
Open tegelijkertijd de iVeilig app en kies in het menu “Web portal”, je camera wordt nu
geopend.
Richt de camera van je mobiel op de QR-code die getoond wordt in de iVeilig web portal.

iVeilig app

•
•

Na het scannen van de QR-code heb je na enkele momenten toegang tot je persoonlijke
omgeving in de iVeilig web portal. Je ziet nu de sensoren die in je iVeilig app gekoppeld zijn.
Ga naar het deur- en raamcontact waarvoor je de alarmcentrale wilt afsluiten en klik op het
huisje (Bestellen of aanpassen van het abonnement).

iVeilig web portal
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•

Nu zie je alle gegevens van je lopende abonnement. Scroll naar beneden naar Aanvullende
diensten en klik op Alarmcentrale.
Vul de gevraagde gegevens in. Deze informatie gaat naar SMC Alarmcentrale, zodat zij
contact kunnen opnemen als alarmmeldingen naar hen doorgeschakeld staan.

•

Na het doorlopen van de procedure in de iVeilig web portal ontvang je een bestelbevestiging
en factuur. Daarna is de alarmcentraledienst actief voor deze sensor.
Swipe in de iVeilig app de balk met het deur- en raamcontact naar links en tik op het blauwe
bewerken-teken. Tik vervolgens onderin op Alarmcentrale. Hier zie je de contactpersonen
staan die je bij het afsluiten van het abonnement hebt opgegeven.

•

iVeilig web portal

iVeilig app

Heb je vragen of wil je meer informatie over de iVeilig producten? Kijk dan op www.iveilig.nl of stuur
een e-mail naar info@iveilig.nl
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