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Algemeen 
 

Met de smarthome onderdelen van VH Control kunt u eenvoudig elektrisch apparaten (zoals 

bijvoorbeeld infrarood panelen) aan/uit schakelen en LED verlichting bedienen via de Tuya 

Smart App. 

 

 

Garantie en certificaten 
• 24 maanden garantie 

• Certificaten : CE, ROHS 

 

 

Belangrijke veiligheidsinformatie   
 
 Alleen voor toepassing binnenshuis. 

 Zorg ervoor dat de plug volledig in het stopcontact wordt gestoken.  

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 Product niet uit elkaar halen.  

 Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.  

 Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en 

verordeningen.  

  

Met de VH Control SmartHome producten bepaal je zelf hoe de verlichting en apparaten 

in en om je huis samenwerken. Creëer een slim huis door de verlichting en apparaten te 

verbinden in 1 App. Zorg dat de lampen vanzelf aangaan als de zon onder gaat. Zet de 

verwarming vast aan in de badkamer en zet de koffie op vanuit je bed. Ontdek hoe je met 

de VH Control SmartHome artikelen je huis slimmer kunt maken. 
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VH Control SmartPlug (art. VHC-SP1 ) 
De VH Control SmartPlug is een slimme stekker waarmee ieder elektrisch apparaat kan 

worden aangestuurd vanuit de Tuya Smart app of door een smartspeaker. Door de zeer 

eenvoudige installatie (plug & play!) is een Smart Home kinderspel!  

Belangrijkste kenmerken 
• IP20 

• Voeding 230 V 

• Max. belasting : 16A/3600 Watt 

• Wifi: 2.4 GHz 

Afmetingen 

Koppelen met de “Smart Life” App 
1. Download de  “Smart Life” App via Google Play of Apple Store. 

2. Maak een account aan of log in met een bestaand emailadres. 

3. Steek de Smart Plug in het stopcontact. 

4. Klik in de Smart Life op “Add device” (de rode + rechtsboven) 

5. Kies in het menu voor “Stopcontact” . 

6. Controleer de netwerk gegevens of vul deze in.  

7. Controleer of het blauwe lampje op de Smart Plug snel knippert. Knippert het lampje 

niet of langzaam? Houd dan de aan/uit knop ingedrukt gedurende ca. 5 sec. of tot het 

lampje snel knippert. 

8. Klik in de APP op het snel knipperende icoon om de koppeling te starten. Wacht tot de 

verbinding is voltooid.  

Smart mogelijkheden 
Voor alle mogelijkheden binnen de Tuya Smart App en het koppelen met Alexa of Google 

Home zie verderop in deze handleiding vanaf pagina 16.  
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VH Control  Switch (art. VHC-WIFI-S04(RF) en VHC-WIFI-S04-2C(RF)) 

Met deze slimme switches sluit u eenvoudig een elektrisch apparaat 

(infrarood paneel) aan. Met de enkele Switch kan tot 2300 Watt aan 

Infrarood panelen worden aangestuurd. Deze worden tegelijkertijd 

bediend. De dubbele Switch kan 2x 1150 aan infrarood panelen 

onafhankelijk van elkaar schakelen.  

 

De switch wordt vervolgens gekoppeld met de Tuya Smart App om 

deze vanuit de App te kunnen bedienen. Daarnaast kan de switch 

worden verbonden met een (draadloze) schakelaar. (Nadat de Wifi 

verbinding is gerealiseerd). Zie voor bijpassende draadloze schakelaars 

de tabel op p. 18.  

 

Afmetingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belangrijkste kenmerken 

• IP20 

• RF bereik: 50 m zonder obstakels 

• WiFi: 2.4 GHz 

• Voeding 230 V 

• Max belasting:  

o Enkele Switch: 10A / 2300 Watt / 250 Watt (LED) 

o Dubbele Switch : 2x 5A / 2x 1150 Watt / 2x 150 Watt (LED)  

• Te koppelen met Tuya Smart App en additioneel met een VH Control RF schakelaar of 

fysieke schakelaar. 
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Schakelschema 
 

Enkele Switch (VHC-WIFI-S04(RF)) 
Realiseer de aansluitingen: 

Aansluiting op verwarmingselement (max 2300 Watt) 

L1: Fasedraad van verwarmingselement (bruin) 

(Sluit de nuldraad en de aardedraad van het  

verwarmingselement rechtstreeks aan op de huisaansluiting) 

Aansluiting op huisaansluiting (230V) 

N: Nuldraad (blauw) 

L: Fasedraad (bruin) 

Aansluiting op schakelaar (optioneel – zie afbeelding)  

S1: sluit een schakelaar aan met schakeldraad. 

L1 en S1 zijn dubbel uitgevoerd, er kunnen dus twee verwarmingselementen op 1 switch 

worden aangesloten. Deze worden tegelijkertijd bedient via een schakelaar of via de APP.  

 

Dubbele Switch (VHC-WIFI-S04-2C(RF)) 

Realiseer de aansluitingen: 

Aansluiting op verwarmingselementen (max 2x 1150 Watt) 

L1: Fasedraad van verwarmingselement 1 (bruin) ≤ 1150 Watt 

L2: Fasedraad van verwarmingselement 2 (bruin) ≤ 1150 Watt 

(Sluit de nuldraad en de aardedraad van de   

verwarmingselementen rechtstreeks aan op de huisaansluiting) 

Aansluiting op huisaansluiting (230V) 

N: Nuldraad (blauw) 

L: Fasedraad (bruin) 

Aansluiting op schakelaar (optioneel – zie afbeelding)  

S1 & S2: sluit een schakelaar aan met schakeldraad  
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Koppelen met de “Smart Life” App 
1. Download de  “Smart Life” App via Google Play of Apple Store. 

2. Maak een account aan of log in met een bestaand emailadres. 

3. Zorg dat de Switch een actieve stroomverbinding heeft. De switch piept wanneer deze 

niet is gekoppeld middels WiFi in de “Smart Life” app. Dit piepen is het teken dat de 

Switch in koppelmodus staat.  

 

Maakt de switch geen geluid? Reset de switch dan door :  

- Met een fysieke schakelaar de switch 5x aan/uit te schakelen (verbonden met S1) 

- De stroomverbinding (L) 5x kort achter elkaar te verbreken.  

De Switch zal nu weer in koppelmodus komen en een piep geluid geven. 

 

4. Klik in de Smart Life op “Add device” (de rode + rechtsboven) 

5. Kies in het menu onder “Elektra” voor “Schakelaar (WiFi)” . 

6. Controleer de netwerk gegevens of vul deze in.  

7. Bevestig in de App dat het apparaat knippert (in het geval van de Switch gaat het hier 

om de pieptoon die hoorbaar is). Wacht vervolgens tot de verbinding is voltooid.  

Smart mogelijkheden 
Voor alle mogelijkheden binnen de Tuya Smart App en het koppelen met Alexa of Google 

Home zie verderop in deze handleiding vanaf pagina 16.  

Koppelen aan RF schakelaar 
Om de WiFi Switch te koppelen aan een of meerdere VH Control RF schakelaars zie het 

hoofdstuk “Schakelaars”. 
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VH Control Dimmers (art. VHC-WIFI-D02-TRIAC-RF en VHC-WIFI-D02-TRIAC-2C-RF) 

Met de VH Control Dimmers kan eenvoudig LED verlichting worden geschakeld en gedimd.  

De dimmer wordt eerst gekoppeld met de Tuya Smart App om deze vanuit de App te kunnen 

bedienen. Daarnaast kan de dimmer tevens worden verbonden met een (draadloze) VH 

Control RF schakelaar of aan een fysieke schakelaar. Zie voor het complete productoverzicht 

de tabel op pagina 18.  

Het VH Control assortiment biedt de keuze uit twee dimmers:  

• Enkele dimmer: Geschikt voor het schakelen van 1 LED lamp of meerdere lampen 

tegelijkertijd (tot max. 150 Watt) 

• Dubbele dimmer: Geschikt voor het onafhankelijk schakelen van 2 LED lampen of 

meerdere lampen verdeeld in twee groepen (tot max 2x 100 Watt) 

Afmetingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste kenmerken 
• IP20 

• RF bereik : 50 m. zonder obstakels 

• Voeding: 230 V 

• Maximale belasting:  

o Enkele dimmer: 150 Watt (LED) 

o Dubbele dimmer : 2x 100 Watt (LED)  

• WiFi : 2.4 GHz 

• Te koppelen met Tuya Smart App en additioneel met een VH Control RF schakelaar of 

fysieke schakelaar/dimmer. 
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Schakelschema 

Enkele Dimmer (VHC-WIFI-D02-TRIAC-RF) 
Realiseer de aansluitingen: 

Aansluiting op verlichting (max 150 Watt) 

L- : Fasedraad verlichting  

(Sluit de nuldraad van de  

verlichting rechtstreeks aan op de huisaansluiting) 

Aansluiting op huisaansluiting (230V) 

L: Fasedraad (bruin) 

N: Nuldraad (blauw) 

Aansluiting op fysieke dimmer (optioneel – zie afbeelding)  

S: sluit een dimmer aan met schakeldraad. 

  

 

 

 

 

Dubbele Dimmer (VHC-WIFI-D02-TRIAC-2C-RF) 

Realiseer de aansluitingen: 

Aansluiting op verlichting (max 2x 100 Watt) 

L1 : Fasedraad verlichting  1 

(Sluit de nuldraad van de  

verlichting rechtstreeks aan op de huisaansluiting) 

L2 : Fasedraad verlichting 2 

(Sluit de nuldraad van de  

verlichting rechtstreeks aan op de huisaansluiting) 

Aansluiting op huisaansluiting (230V) 

L: Fasedraad (bruin) 

N: Nuldraad (blauw)  

Aansluiting op fysieke dimmer (optioneel – zie afbeelding)  

S1 & S2: sluit een dimmer aan met schakeldraad  
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Koppelen met de “Smart Life” App 
1. Download de  “Smart Life” App via Google Play of Apple Store.

2. Maak een account aan of log in met een bestaand emailadres.

3. Zorg dat de Switch is voorzien van  stroom en dat de verlichting is aangesloten.

4. Indien de Switch niet is gekoppeld middels WiFi in de “Smart Life” App, zal de

verlichting knipperen ten teken dat de dimmer in koppelmodus staat.

Wanneer de verlichting niet knippert, dient de dimmer in koppelmodus te worden 

gezet: 

• Indien gebruik wordt gemaakt van een fysieke dimmer: Verbind de dimmer met de 

S1 poort en schakel de dimmer uit, ook de verbonden verlichting moet nu volledig 
uit zijn. Houd de fysieke dimmer ingedrukt gedurende ca. 10 sec. tot de 

aangesloten verlichting begint te knipperen.

• Indien er geen fysieke dimmer is aangesloten: Gebruik dan de meegeleverde 
schakelaar om stroom op de S(1) poort te zetten. Sluit de schakelaar aan op de S(1) 
poort en gebruik de schakelaar om de verlichting uit te schakelen. Let erop dat de 
verlichting volledig uit staat en niet op de minimale stand staat. Afhankelijk van de 
beginstand kan het noodzakelijk zijn om de schakelaar een aantal keer over te 
halen. Zet nu de schakelaar aan en wacht 10 seconden. De verlichting zal gaan 

knipperen ter indicatie dat de Dimmer in koppelmodus staat.

5. Klik in de Smart Life op “Add device” (de rode + rechtsboven)

6. Kies in het menu Electra voor “Dimmer Switch” .

7. Controleer de netwerk gegevens of vul deze in.

8. Bevestig in de App dat het apparaat knippert (in het geval van de dimmer knippert de

gekoppelde verlichting. Wacht tot de verbinding is voltooid.

Smart mogelijkheden 
Voor alle mogelijkheden binnen de Tuya Smart App en het koppelen met Alexa of Google 

Home zie verderop in deze handleiding vanaf pagina 16.  

Koppelen aan RF schakelaar 
Om de WiFi dimmer te koppelen aan een of meerdere VH Control RF schakelaars zie het 

hoofdstuk “Schakelaars” . 
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VH Control Schakelaars (VHC-RF-K01/K02/K03/K08) 
Binnen het VH Control assortiment zijn er 4 verschillende schakelaars. De schakelaar kan via 

een RF signaal worden gekoppeld aan een switch of dimmer. Zie voor het overzicht van 

bijpassende VH Control Switches en Dimmers het schema op pagina 18.  

Het assortiment bestaat uit de volgende schakelaars : 

• Enkelvoudige schakelaar K01 (VHC-RF-K01) : Aan/Uit 

• Enkelvoudige schakelaar met aparte dimmerfunctie K02 (VHC-RF-K02): 1 x aan/uit + 

aparte bediening voor de dimmer functie 

• Dubbele schakelaar met dimmerfunctie K03 (VHC-RF-K03):  

Geschikt voor dubbele switch en dubbele led dimmer: 2 x aan/uit en 1 x aan/uit voor 

beide schakelaars. Houdt de schakelaar ingedrukt om de verlichting te dimmen. 

• Achtvoudige schakelaar voor gekleurde LED K08 (VHC-RF-K08): aan/uit, dimmer, 

modus, RGB en CCT+ (witbalans) 

Afmetingen 

 

Belangrijkste kenmerken 
• IP20 

• RF bereik: 50 m zonder obstakels 

• Kleur: Wit 

• Batterij: Lithium op te laden met USB lader (excl.) 

• Laadspanning: DC 5V 

• Frequentie: 2.4 GHz 
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Koppelen aan switch of dimmer 
De schakelaar wordt via RF verbonden met de switch of dimmer. Doorloop onderstaande 

stappen om de koppeling te maken.   

1. Schakel de switch of dimmer uit door de stroomvoorziening te onderbreken. 

 

2. Zorg dat de afstand tussen de schakelaar en de switch/dimmer minder dan 50 m, 

zonder onderbrekingen is.  

 

3. Schakel de stroom naar de switch of dimmer in en doorloop binnen 10 sec de 

volgende stap.  

 

4. Houd op de schakelaar de ON knop ingedrukt gedurende ca. 5 seconden. Tot de 

dimmer/switch 2x klikt.  

Om meerdere switches/dimmers te koppelen aan dezelfde schakelaar, doorloop 

bovenstaande stappen afzonderlijk voor iedere switch/dimmer.  

Er kan een onbeperkt aantal switches/dimmers gekoppeld worden aan één schakelaar. Er 

kunnen echter maximaal 3 verschillende schakelaars verbonden worden aan één 

switch/dimmer.  

 

Om de verbinding te verbreken doorloop de onderstaande stappen: 

1. Verbreek de stroomverbinding op de betreffende switch/dimmer (op de L poort). 

(Zorg dat het enkel de switch/dimmer is die ontkoppeld dient te worden, anders 

wordt ook de verbinding met andere gekoppelde switches/dimmers verbroken).  

 

2. Schakel de stroomverbinding weer in, en doorloop binnen 10 sec. de volgende stap.   

 

3. Druk 6 x kort op de ON knop van de schakelaar tot de switch/dimmer een aantal keer 

klikt.  
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Montage van de schakelaar 
De schakelaar kan op verschillende manieren gemonteerd worden met behulp van het 

meegeleverde magnetische frame. 

Opbouw van de schakelaar 

 

 

 

 

 

Optie 1: vaste montage op de wand 

Optie 2 : Montage met behulp van de meegeleverde verwijderbare plak strips 

Optie 3: Montage op een magnetische ondergrond 
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In de Smart Life App 
De Smart Life App biedt een zeer breed scala aan programmeer- en 

bedieningsmogelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste kort uitgelegd. Binnen de APP is 

ook veel ondersteuning te vinden bij het aanmaken van regels.  

Bedienen van de Smart plug en Switch 

Switch 
Door op SWITCH te drukken schakelt de Smart plug of Switch in en uit.  

Countdown 
Met de COUNTDOWN functie kunt u aangeven over hoeveel minuten/uren de smart plug of 

switch moet worden geschakeld. Wanneer u de countdown functie aanzet wanneer de plug 

of switch is ingeschakeld zal de deze aan het einde van de timer worden uitgeschakeld. 

Wanneer de countdown functie wordt ingeschakeld wanneer de plug of switch is 

uitgeschakeld zal deze worden ingeschakeld na het aflopen van de timer.  

Timer/Schedule 
Met de Timer functie kunt u de smart plug of switch volgens een schema in- en uitschakelen. 

U kunt een onbeperkt aantal schakelingen programmeren.  

 

Bedienen van de Dimmer 
Door op het verlichtingssymbool te klikken is het mogelijk om de verlichting aan of uit te 

zetten. Het niveau van de verlichting kan middels een schuifje van min naar max worden 

gezet. Ook is het mogelijk om de minimale helderheid in te stellen. De lampen kunnen dan 

niet verder gedimd worden dan dit ingestelde minimum.  

Timer/Schedule 
Met de Timer functie kunt u de verlichting volgens een schema in- en uitschakelen. 

U kunt een onbeperkt aantal schakelingen programmeren. Bij inschakelen zal de verlichting 

aan gaan op het laatst ingestelde helderheidsniveau. Het is niet mogelijk om de helderheid 

apart te programmeren. 
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Overige functies 

Profiel 
Via de profielpagina kunt u de persoonlijke gegevens aanpassen en het toestel delen met 

andere gebruikers.  Ook kan hier via “Home-beheer” kamers aan het huis worden 

toegevoegd, nieuwe families worden aangemaakt, of de locatie worden aangepast.  

Via “more services” kan ook de toegang van derde partijen (zoals Google, Amazon of IFTTT) 

worden beheerd.  

Settings 
Beheer het Tuya Account via het kopje Settings.  

Smart functies / scenes 
Het is mogelijk om een apparaat automatisch opdrachten te laten uitvoeren op basis van 

verschillende condities, zoals het weer, tijd, of de status van het apparaat.  

Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgewerkt. Onderstaande voorbeeld scenes zijn 

volledig naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. De mogelijkheden voor het 

instellen van deze scenes zijn eindeloos, en worden ook steeds verder uitgebreid. Bekijk alle 

mogelijkheden in de app.  

Algemene instructies voor het instellen van de smart scenes 
1. Open het “Smart” menu in de APP. 

2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen. 

3. Stel de conditie in (bijvoorbeeld: bij wijziging locatie, status van het apparaat, of op 

basis van tijd). 

4. Specificeer de gekozen conditie. 

5. Selecteer het apparaat dat een opdracht moet uitvoeren. 

6. Specificeer de opdracht die het apparaat moet uitvoeren. 

7. Controleer de gegevens. 

8. Geef via “validatietijdsegment” aan wanneer de conditie gemonitord dient te 

worden. 

9. Sla de opdracht op. 
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Automatisch uitschakelen van apparaten bij vertrek 
Door één of meerdere apparaten aan of uit te laten schakelen op basis van de 

locatiegegevens van uw telefoon kunt u bijvoorbeeld zorgen dat de verwarming of de 

verlichting uit gaat wanneer u het huis verlaat.  

Instellen van deze smart scene 

1. Open het “Smart” menu in de APP. 

2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen. 

3. Stel de conditie in : “when location changes” 

4. Specificeer de locatie en klik op volgende. 

Door in te zoomen op de kaart kan de straal rondom de woning worden verkleind. De 

scene zal dan sneller ingeschakeld worden wanneer u vertrekt.  

5. Kies de gewenste actie: Kies “run the device” en kies het apparaat dat uitgeschakeld 

moet worden. Meerdere apparaten tegelijk laten uitschakelen? Voeg de overige 

apparaten toe in stap 7.  

6. Selecteerd : “Switch” and kies “OFF”. Klik op volgende 

7. Controleer de gegevens.  

Onder het kopje TASK kunnen nu meerdere acties en apparaten worden toegevoegd. 

Kies hier alle apparaten die u wilt aan of uitschakelen bij vertrek uit de woning.  

8. Geef de Scene een herkenbare naam. 

9. Sla de opdracht op. 

 

Meerdere apparaten tegelijkertijd bedienen met één klik of via een spraakopdracht 
In onderstaand voorbeeld wordt het woord “weltrusten” gebruikt om alle verlichting in de 

woning uit te schakelen.  

Instellen van deze smart scene 

1. Open het “Smart” menu in de APP. 

2. Klik op het oranje + teken rechtsboven om een scene toe te voegen. 

3. Stel de conditie in : “Run the Device” 

4. Selecteer een van de apparaten die u met deze opdracht wilt aansturen. 

5. Selecteer “schakelaar” → Uit 

6. Voeg in het overzicht de overige apparaten en bijbehorende taken toe onder het 

kopje “Task” 

7. Controleer de gegevens. 

8. Geef via de opdracht een herkenbare naam zodat deze eenvoudig terug te vinden is 

wanneer de spraakopdracht wordt toegewezen. 

9. Sla de opdracht op. 

 

Instellen spraakopdracht 

Het instellen van een spraakopdracht gaat via Google Home, Alexa of Siri. Selecteer in deze 

app de hierboven gecreëerde scene en wijs hieraan een spraakopdracht toe.  
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Verbinden met Alexa 
1. Open de Alexa App 

2. Kies “SKILLS” in het menu 

3. Zoek naar  “SMART LIFE” en klik op “enable” 

4. Vul de inloggegevens van de Smart Life APP in.  

5. Wanneer de koppeling succesvol is kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.  

Verbinden met Google Home 
1. Open de Google HOME App en kies het juiste huis.  

2. Kies “Toevoegen en beheren” in het menu 

3. Kies Apparaat instellen, en kies voor “Werkt met Google” 

4. Zoek naar  “Tuya Smart” en klik op “enable” 

5. Vul de inloggegevens van de Smart Life APP in.  

6. Wanneer de koppeling succesvol is worden de apparaten uit de Smart Life APP 

toegevoegd aan Google Home en kunnen spraakopdrachten worden uitgevoerd.  

7. Wanneer in de toekomst meer apparaten worden toegevoegd aan de Tuya Smart 

App worden deze automatisch zichtbaar in Google Home.  
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Productoverzicht 
 

 K01 K02 K03 K08 

Enkele Switch ✔ ✖ ✖ ✖ 
Dubbele Switch  ✔ ✖ ✔ ✖ 
Enkele Dimmer ✖ ✔ ✖ ✖ 
Dubbele Dimmer ✖ ✔ ✔ ✖ 
LED Controller ✖ ✔ ✖ ✔ 

 

Let op: 

Indien een enkele schakelaar (K01 of K02) op een dubbele Switch of dubbele Dimmer wordt 

aangesloten, dan zal de schakelaar beide schakelingen van de switch of dimmer tegelijk 

bedienen. Met schakelaar K03 kunnen de beide schakelingen van de dubbele switch/dimmer 

apart van elkaar worden bedient.    
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Ondersteuning 
 

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of leverancier of voor 

Nederland/België:  

 

VH Control 

ondersteuning@vh-control.nl 

033 – 303 4336 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ondersteuning@vh-control.nl
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