
 

  

MILO handleiding v4.0 
2-WIRE MINI LOGGER 16 kanalen 

 

MiLo is een draadloze energie verbruiksmanager voornamelijk bedoeld 

voor gebruik in  woningen. Vanaf de webbrowser op je tablet of pc surf je 

naar de website in de MiLo module en zo kan je van eender waar ter 

wereld energieverbruik en kosten bekijken tot 1 jaar terug of individuele 

verbruikers manueel of via tijdklokken bedienen. Totaal-verbruiken  

worden uitgelezen: via de P1 poort naar de digitale meter of via de twee 

pulseningangen achteraan op de MiLo module. Individuele toestellen 

worden gemeten via schakelbare energie-pluggen terwijl met de RF 

gateway Modbus energiemeters worden gekoppeld om grote 

deelverbruikers rechtstreeks in de zekeringenkast te meten.   
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MILO handleiding v4.0 

2-WIRE MINI LOGGER 16 kanalen 

Werking: 
MILO is een compacte low-cost datalogger-webserver welke 

draadloos kan communiceren met 2-WIRE RF smartplugs 

(aan/uit, of thermostaat),  Modbus energiemeters, draadloze 

pulsentellers op batterijen… en met op de module zelf: 2 

pulseningangen en een P1-poort voor digitale meters. 

De MILO module wordt (draadloos) verbonden met het WiFi 

netwerk van de woning zodat deze bereikbaar wordt voor ieder 

toestel met webbrowser in het huisnetwerk. De i/o modules 

worden dan weer draadloos verbonden met MILO via een RF 

868 MHz netwerk omdat via deze frequentie iedere plug in de 

woning bereikbaar wordt. 

De configuratie, of de koppeling tussen MiLo en meetmodules, 

gebeurt op een gebruiksvriendelijke manier. Enkel ingeven van 

het uniek serienummer van de i/o modules en de bijhorende 

naam van de gekoppelde verbruiker.  

Zo kunnen tot 16 kanalen worden bediend via een webbrowser 

(smartphone, tablet, PC). Dus geen software of app te 

installeren, werkt platform onafhankelijk, en geeft direct 

toegang tot de MILO eender waar ter wereld via internet en dat 

alles zonder abonnementskosten  

LOGGING VAN DE 16 KANALEN: 

DAG GRAFIEK: Detailmetingen zoals spanning, stroom, 

vermogen, verbruik, of temperaturen worden elke 5 minuten 

gelogd en met een resolutie van 1 uur tot 7 dagen terug in de 

tijd weergegeven in de dag-grafieken op de MiLo webpagina’s.  

MAAND GRAFIEK: Het dagverbruik en de berekende 

energiekost van elk kanaal wordt elke nacht gelogd  en kan tot 

1 jaar terug bekeken worden in grafieken. In een jaaroverzicht 

worden de verbruikers gerangschikt volgens hun energiekost 

per maand. 

LOCALE OPSLAG: Alle data wordt lokaal bewaard, de 

webpagina’s lokaal gegenereerd dus geen nood aan een 

externe CLOUD applicatie en dus geen abonnementskosten ! 

FTP CLIENT: MiLo kan echter wel worden ingesteld om data op 

te laden naar een centrale server om indien gewenst toch 

koppeling met een Cloud applicaties te maken. 

SCHAKELEN: Schakelen van de smartplugs gebeurt ofwel via 

een drukknop op de plug zelf, ofwel via de webbrowser. Per 

module kan je ook via een weekklok automatisch de uitgang 

aan- of uitzetten, of het setpunt van een thermostaat wijzigen. 

Per weekdag zijn er tot 4 schakeltijden te programmeren. 

Schematische voorstelling: 

 

Technische kenmerken: 
 

• WiFi netwerk 802.11 b/g/n/e/i (2.4 GHz) , welke 
toegang nodig heeft tot internet.  

• Tx power: 802.11 b: +20 dBm   802.11 g: +17 dBm   
802.11 n: +14 dBm  

• Rx Sensitivity: 802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)   802.11 
g: -75 dbm (54 Mbps)   802.11 n: -72 dbm (MCS7) 

• Security: WPA/WPA2 

• Encryption: WEP/TKIP/AES 

• Netwerk Protocols:  IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

• Ingebouwde antenne. 

• Ingebouwde tijdsklok welke dagelijks 
gesynchroniseerd wordt met een uiterst precieze NTP 
klok. 

• Ingebouwde RF transceiver 868 MHz  welke 
communiceert met de modules. Binnenhuis, 
afhankelijk van de structuur (hout, beton) is een 
bereik van 20 tot 50 meter mogelijk. (vermogen 10-
20mW) 

• Ingebouwde P1-poort (galvanisch geïsoleerd) voor de 
nieuwe generatie digitale meters: import-export 
verbruik en huidig verbruik worden getoond. 
(baudrate: 9600/115200) 

• Ingebouwde galvanisch geïsoleerde pulseningangen 
voor gas- en watermeter. 

• Voeding: via USB lader 5V/0.5A 

• Gemiddeld verbruik: 5V/ 100mA 

• Afmetingen:  ca 105mm x105mm x30mm 
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Te koppelen RF modules: 
EP.16A:  
RF 868MHz (FSK) Energie-plug met verbruiksmeting en 

schakelrelais. Blokkeerfunctie voor ongewenst schakelen van 

de uitgang (vb koelkast, diepvriezer….) Verbruik: 230V / 0.5VA. 

Maximaal 3000Watt schakelvermogen. 

TP.16A:  
RF 868MHz (FSK) Energie-plug met verbruiksmeting, 

ingebouwde temperatuursensor, en schakelrelais. 

Blokkeerfunctie: steeds aan / steeds uit/ thermostaat. Verbruik: 

230V / 0.5VA. Maximaal 3000Watt schakelvermogen. 

BC.002: 
RF 868MHz (ingesteld op FSK) batterij gevoede( 2x AA) module 

met 2 pulseningangen( tellen en/of tijdmeten) voor gas- water 

en/of stookoliemeters en/of temperatuur meten via NTC(2-

Wire). 

RG.016:  
RF 868MHz (ingesteld op FSK) gateway module met 
externe voeding, te gebruiken voor koppeling met: 

• 2-WIRE Modbus energiemeters (1F of 3F, maximaal 9 
Modbus adressen) 

• Seriële poort P1 voor de digitale meters, protocol 
voor NL en B (DSMR 2.0, 4.0 en 5.0) 

• 4 analoog/binaire pulseningangen voor koppelen 2-
WIRE NTC voelers en /of energiemeters met 
pulsenuitgang ( gas, water, elektra,.. meter).  

Indienststelling: 
Zorg voor een ‘strategische’ opstelling van de MILO, liefst 

centraal in de woning, zodat er optimale communicatie is met 

WiFi en de smartplugs. Geen metalen voorwerpen mogen kort 

bij de MILO staan. (metalen kasten verzwakken het RF signaal) 

Noteer de serienummers van de smartplugs en plaats deze in 

het stopcontact met het gewenst toestel. 

Sluit de MILO aan met de bijgeleverde USB lader. De led zal 

eerst constant oplichten, en na 3 seconden blijvend flashen. Dit 

betekent dat de MILO nog niet gekoppeld is aan uw WiFi-

netwerk. 

Bovenaan bevindt zich een ‘reset toets’. Druk op deze toets tot 

de led constant brandt. De MILO is nu een ‘access point’, met 

de naam ‘2-WIRE MILO’.  

Kies ‘netwerken’ op uw laptop of tablet  en bij goede werking 

moet er nu in de lijst: ‘2-WIRE MILO’ staan. Selecteer dit 

netwerk. Indien er gevraagd wordt naar een sleutel (password): 

‘adminMILO’. Automatisch wordt u na 1-

2min doorverbonden naar een inlogscherm 

(of surf zelf naar 192.168.4.1).  

 

Klik op ‘Configure WiFi’ en er verschijnt een 

lijst van netwerken in uw omtrek. U kunt nu uw WiFi netwerk 

selecteren uit de lijst (SSID), en ook het paswoord ingeven van 

dit netwerk.  

Standaard 

instellingen: 

• IPadres: 192.168.0.124 (uw MILO webpagina) 

• Gateway: 192.168.0.1 (nodig voor internet toegang !) 

• Subnet masker: 255.255.255.0 

• PoortNr: 8081 ( nodig voor ‘port forwarding’ bij 
remote control) 

De IPadressen moeten in dezelfde ‘range’ zitten als 
uw WiFi netwerk.  Indien niet gekend, best te 
bevragen aan een netwerk specialist! (of verkies 
‘DHCP’: zie hieronder) 

 

STATIC IP: Wanneer u kennis hebt van netwerken, kunt u zelf 

een vast IP-adres toekennen. 
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Deze moet uiteraard in dezelfde ‘range’ liggen als uw WiFi 

netwerk. 

DHCP: verkiest u dat uw router zelf een IP adres toekent, dan 

moet u het eerste IP adres zetten op 0.0.0.0  Nadien kan je het 

toegekende IP adres achterhalen met het 2-WIRE programma 

‘ServerScanner’. (te downloaden op de webpagina van 2-WIRE 

/producten / datasheets / IP serverscanner) 

NB. DHCP kan enkel toegepast worden als de MILO wordt 

heropgestart: spanning uit, dan weer aanzetten. Vanaf het 

moment dat de led oplicht, druk je op de reset en blijf drukken. 

De led zal flashen. Blijf (een 5tal seconden) drukken tot de led 

constant brandt. Nu kan je naar de netwerkinstellingen gaan en 

‘2-WIRE MILO’ selecteren.  

Wanneer alles is ingevuld, klik op ‘save’ om alle gegevens te 

bewaren.  

Na koppeling met u huisnetwerk: 

Ga op uw laptop of tablet terug naar ‘netwerken’ en selecteer 

terug uw normaal netwerk indien dit niet automatisch is 

gebeurd. Het omschakelen van netwerk kan soms een 10tal 

seconden duren.  

Surf nu naar het ingesteld IP-adres en poortnummer (ingeven in 

adresbalk van uw browser, vb. 192.168.0.124:8081) Het 

poortnummer moet met een decimaalteken volgen na het 

IPadres ! 

NB. In uw browser moet je controleren of bij ‘INSTELLINGEN - 

JAVASCRIPT’ aan staat ! 

Er moet een scherm verschijnen zoals hieronder: (versienr = 

jaar/maand/datum/versie) 

 

NB. Lokaal dient u nooit in te loggen met de MILO, echter 

wanneer je ook buitenhuis wil gebruik maken van de MILO moet 

je een ‘port forwarding’ doen in uw WiFi router: deze moet het 

poortnummer kennen (vb 8081) zodat er externe toegang is. 

(hoe dit moet gebeuren is provider afhankelijk)  

Configuratie 

 

Klik midden op de toets ‘MILO’, en dan krijg je het 

configuratiescherm te zien: 

NETWORK  ,PASS, IP: kan hier niet gewijzigd worden. Dit 

kan alleen via ‘CHANGE NETWORK’ en alleen indien je lokaal 

met dit netwerk verbonden bent.  

PORT : kan desgewenst gewijzigd worden, maar zorg dat dit 

poortnummer niet in conflict komt met eventueel andere 

netwerk toestellen. (ook ‘port forwarding moet dan aangepast 

worden 

NB. Voor elke wijziging dien je steeds op ‘SAVE’ te klikken en 

een bevestiging te geven om eventuele wijzigingen ongedaan 

te maken. Deze login is steeds ‘adminMILO’ en kan niet 

gewijzigd worden. 
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RSSI: ontvangststerkte van WiFi signaal (hoe lager, hoe 

sterker) 

CHANGE NETWORK: wijzigen netwerk. Bevestigen met 

‘adminMILO’ en dan wordt de MILO weer een ‘access point’, 

zoals beschreven bij de eerste opstart.   

 

JOIN  MAC:  Dit is de ‘pincode’ voor elke RF-plug, zodat enkel 

uw plugs verbinding kunnen maken met uw MILO.   Standaard 

zijn dit de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal !) van uw MILO. 

Wanneer je een andere MILO zou plaatsen, en alle plugs 

hadden reeds de pincode van een vorige MILO, dan kan je deze 

pincode wijzigen met de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal). 

 

Ter bevestiging ‘SAVE’ + ‘adminMILO’. In bovenstaand 

voorbeeld werd het MILO -MAC (d5:2e:ae) vervangen door het 

MAC van de vorige MILO (1a:59:13) 

Zie verder voor het koppelen van plugs aan uw RF-netwerk 

(JOIN) 

MILO  LOGIN  EN PASS: dit is de login wanneer je buitenhuis 

wil inloggen. Standaard is dit ‘MILO’ en ‘2017.1.1.1 ‘, maar kan 

gewijzigd worden (max 26 karakters) 

FTP  LOGIN  EN PASS: wanneer je dagelijks alle energie-

verbruiken en gemeten waarden zoals spanning, stroom, 

vermogen of temperaturen wil loggen naar een externe FTP-

server, dan kan je een login en paswoord aanvragen bij 2-

WIRE.(vermelden MAC adres van uw MILO).  Deze data kan 

later verwerkt worden in historieken.  

Om de verbinding te testen, is er de ‘TEST’ button.  

 

Indien de verbinding niet gelukt is (foutieve login of paswoord) 

zal er na enkele seconden ‘FAIL’ verschijnen. De beschrijving 

van het data-formaat staat onderaan uitgelegd. 

TAAL: keuze uit NL,FR,EN,DU (voor configuratiescherm blijft 

de taal steeds engels) 

TIME ZONE: om de tijdsklok (NTP) goed te laten werken 

moet de tijdzone geselecteerd worden zodat het juiste uur 

weergegeven wordt. (standaard Brussel) 

UPGRADING: zowel de MILO als de modules kunnen nieuwe 

firmware krijgen (verbeteringen, bugs, nieuwe toepassingen) . 

Je kan opteren voor ‘AUTO’ of MANUEEL. 

Bij ‘AUTO’ wordt er ’s nachts upgradingen uitgevoerd in de 

MILO en/of de modules zonder dat je zelf iets moet 

ondernemen.  Indien er nieuwe versies beschikbaar zijn zal de 

MILO zichzelf upgraden, en vervolgens de aangesloten 

modules. De FW-versies zijn te lezen naast het serienummer 

van de modules. (jaar, maand, dag, volgnummer) 

Bij ‘START’ wordt er direct getest of er nieuwe firmware op de 

2-WIRE server aanwezig is. 

Zo ja, dan zal de MILO upgraden en herstarten na ca 1-

2minuten. Nadien wordt elke module getest en indien er 

nieuwe firmware is, zullen deze ook upgraden (ca 1-2 minuten 

per module) 

Tijdens een upgrading kan je niets bedienen. Wil je dit proces 

onderbreken, dan kan je “STOP’ selecteren.  Kies je nadien 

weer ‘AUTO’ (+ SAVE), dan zal er de volgende nacht verder 

gedaan worden met de upgrading. 

SAVE: elke wijziging moet bevestigd worden met ‘SAVE’ + 

login (adminMILO). Wil je geen wijziging doorvoeren, kies dan 

‘ANNULEREN’ . 

EXIT: terug naar de home page.  

COST: energieprijzen voor elektriciteit (eurocent/kWh), gas, 

water (eurocent per m3) , en eventueel gasolie (eurocent per 

liter) 

MODULES: in deze tabel kan je het serienummer ingeven van 

de 2-WIRE modules. Deze staat vermeld op de achterzijde van 

iedere module. Tot 16 apparaten zijn er met de MILO mogelijk. 

Een naam kan tot maximaal 16 karakters lang zijn.  

De MILO herkent direct het type module, en past automatisch 

eventuele parameters aan. 
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Vb EnergiePlug EP.16A, SN = 10S00001. ThermoPlug TP.16A, SN 

= 10T00001…  

(STEEDS 2 CIJFERS, dan 1 LETTER, en nadien 5 CIJFERS !) 

 

UNITS:  dit zijn de verbruikseenheden (standaard kWh). 

Bij pulstellers heb je de vrije keuze om ‘kWh, m3 Gas, m3 

Water, of Fuel’ te selecteren. 

Puls/h:  

• bij pulstellers (vb. 02Bxxxxx), moet je het aantal 
pulsen invullen volgens de eenheid. (staat vermeld op 
de meter, voorbeeld: waterteller: 2000 pulsen/m3) 
NB. Fuel : puls/h = milliliter/u !! 

• bij puls-tijd tellers (vb. 02Cxxxxx), moet je het 
constante verbruik na 1 uur werking invullen volgens 
de 1/1000 van de eenheid . (staat vermeld op de 
verbruiker, voorbeeld: mazoutbrander : 3,5 liter per 
uur en dus getal 3500 mL invullen LFuel ) 

Wanneer alle modules ingevuld zijn druk je op ‘SAVE’ + login 

(adminMILO). Alle gegevens zijn nu bewaard en kan je alles 

testen: 

SORTERING  KANALEN: de kanalen worden normaal 

getoond in de volgorde van invoering van de modules. 

(eventueel niet gebruikte kanalen (SN 00000000) worden niet 

getoond. 

• Wil je de volgorde wijzigen, klik dan op knop 
‘Modules’. Deze button zal nu rood oplichten. 

• Met de muis kan je nu ‘drag’ en ‘drop’ doen van alle 
kanalen tot je de gewenste volgorde hebt. 

• Nadien terug klikken op ‘Modules’ , en ‘SAVE’ 
configuratie. 

WISSEN  LOG DATA PER KANAAL: 

NB. Niet gebruikte kanalen moeten serienummer ‘00000000’ 

hebben. 

• Wanneer je een bestaand serienummer wijzigt, 
worden de logs van dit kanaal niet gewist. 

• Wens je dit wel te doen, dan moet je eerst dit 
serienummer wissen: SN ‘00000000’ en ‘SAVE’. 

• Nadien invullen van het nieuwe serienummer. Nu 
zullen de logs van dit kanaal wel gewist zijn. 

JOIN: Voor de beveiliging van het RF-netwerk, moet iedere 

module dezelfde pincode hebben als uw MILO. Zo kunnen enkel 

uw plugs verbinding maken met uw eigen MILO. (zie hoger 

‘JOIN MAC’) 

Bij de eerste indienststelling van de MILO en de plugs moeten 

deze de pincode ontvangen. Enkel modules welke ingevuld zijn 

in de lijst van serienummers kunnen gelinkt worden. Druk op 

‘JOIN’. 

Nu staat de MILO in een ‘scanmode’. Wanneer je nu een plug 

aansluit aan het lichtnet, zal deze na enkele seconden snel 

knipperen, en dan stoppen. De plug is nu gekoppeld aan uw 

MILO. 

Herhaal deze handeling voor elke plug. Wanneer alle plugs 

gelinkt zijn, druk je terug op ‘JOIN’. 

RSSI:  druk enkele malen na mekaar op ‘RSSI’ , en wanneer alle 

modules goed communiceren wordt de firmware versie en de 

ontvangststerkte getoond voor iedere module. Indien er bij 

RSSI --- wordt getoond, is er slechte of geen ontvangst: 

controleer deze module. Mogelijk is deze buiten bereik of dien 

je de MILO een andere opstelling te geven (zorg voor RSSI 

waarden < 100)  

Naast de firmware-versie staat er een sterretje ‘*’ (JOIN OK) of 

een vraagteken ‘?’ (JOIN NIET OK)  

Indien ‘?’ de procedure ‘JOIN’ herhalen voor deze module. 

NB. De eerste maal is het ook aan te bevelen om een upgrading 

uit te voeren: selecteer bij ‘UPGRADING - START’ en indien er 

nieuwere FW beschikbaar is, zal alles up-to-date gezet worden 

(tijd tot ca 15 minuten). Tijdens de upgrading de spanning NIET 

onderbreken. 

GW-TOOL: Met de MILO kan ook een RF-GATEWAY’ 

communiceren: deze module heeft 4 puls-ingangen, 1 P1-poort, 

en een modbus-aansluiting voor 2-WIRE energiemeters. 

Deze complexe module heeft talrijke serienummers, elk 

nummer voor een specifieke toepassing. Om het eenvoudig te 

houden kan je met deze tool de gewenste serienummers laten 

berekenen. Verdere uitleg rond deze module staat ook in de 

handleiding ‘Gateway RFG16’ 

Klik in ‘CONFIGURATIE’ op de toets ‘GW_TOOL’ 
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Voorbeeld: 

 

Werking Tool: Als je een RG.016 gateway module wil koppelen 

aan je MILO vul dan bovenaan zijn serienummer in, heb je enkel 

een MILO zonder gateway dan kan je deze tool ook gebruiken 

om de serienummers voor de bekabelde ingangen ( 

pulseningangen en P1 poort) van de MILO module te 

berekenen. 

Selecteer in de linker kolom energiemeters en in de 

rechterkolom worden de nodige serienummer gegenereerd, 

deze serienummers copy/paste je in de MILO 

serienummertabel. 

Bij EMM.xxx meters verschijnt na het serienummer het te 

gebruiken MODbus adres bvb 02G00121 / A1, het serienummer 

copypasten in de MILO tabel en het A1 Modbus adres “1” dien 

je in te voeren via het display op de betreffende Modbus 

energiemeter. 

Bij P1 kanalen verschijnt na het serienummer het te gebruiken 

protocol bvb 02P12341 / 04P-05P, afhankelijk van het protocol 

in de digitale meter ( DSMR 2.0;4.0;5.0) pas je het serienummer 

aan alvorens te pasten in de MILO tabel. vb  DSMR 4.0 wordt 

dan 04P12341 

Een ingang op de MILO of op de RG.016 gateway kan ofwel op 

tijd(TB=Time Based), ofwel op tellen(puls), ofwel op 

temperatuur ingesteld worden. Kies het juiste type om het 

serienummer te berekenen.  

INTERNE P1-POORT:   

Via de meegeleverde RJ11 kabel kan de MILO verbonden 

worden met een ‘digitale’ energiemeter. (kabel beperken tot 2-

3meter) 

NB. Met de “GW _TOOL” knop ( zie hiervoor) kan je 

serienummers berekenen maar je kan ze ook zelf manueel 

samenstellen: 

 

Het (interne) serienummer moet steeds beginnen met 

‘02p’,’04p’ of ‘05p’ volgens het dataformaat: 

 Nederland DSMR2.x: 2, DSMR 4.x : 4, of DSMR 5.x : 5 

Het laatste karakter bepaalt het type meting: 1 = import / 2 = 

export  / 3 = gas 

Vb. Digitale meter met protocol DSMR4.0:  

04p00001: import verbruik/ 04p00002: export 

(zonnepanelen)/ 04p00003: indien gasmeter gekoppeld is 

met energiemeter 

 

Vb. DSMR5.0:  

05p00001: import verbruik / 05p0002: export 

(zonnepanelen) / 05p0003: gasmeter 

Overzicht gebruikte dataformaten: 

Formaat  baudrate bits  parity 
 invers  JP1 JP2 

Nederland: 

DSMR2.2   9600  7 
 Even  Ja  Nee
 Nee 

DSMR4.1 – 5.1  115200  8 
 Geen  Ja  Nee
 Nee 

Frankrijk (enkel voor versie MILO-FR) 

EDF TeleInfo   1200 baud 7 
 Even  Nee   Ja
 Ja 
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PULS-INGANGEN: 

Via de RJ11 stekker zijn er ook 2 pulsen-ingangen op de MILO 

aanwezig: De aansluitingen bevinden zich eveneens op de P1-

poort:  

 

• Klem 1 = (+)  1e ingang  

• Klem 4 = (-) Ground 

• Klem6 = (+) 2e ingang 
 

 

Deze ingangen moeten potentiaalvrij zijn, en  

de 1e ingang geef je volgend serienummer: 

• 02c00001 indien het pulsen zijn van gas- of 
waterteller.(tellen) 

• 02c00003 indien het een contact is welke de tijd meet 
als er verbruik is (TimeBase) (vb mazoutbrander, 
welke 3200ml/uur verbruikt) 

de 2e ingang geef je volgend serienummer:  

• 02c00002 indien het pulsen zijn van gas- of 
waterteller. 

• 02c00004 indien het een contact is welke de tijd meet 
als er verbruik is (TimeBase)  

NB. De modules VS.230 en CS.400 kunnen aangesloten worden 

voor timebase metingen ! 

ICONS: elk kanaal kan je ook herkenbaarder maken door een 

‘icon’ toe te voegen aan de naam. 

Klik op het bestande kleine icon welke voor de naam staat. 

Deze licht rood op. 

 

Klik vervolgens op een icon naar keuze uit de 
rechtertabel. 
Hiermee is de configuratie klaar; Druk wel op ‘SAVE’ 
om alles te bewaren! 
Druk op ‘EXIT’ om naar het bedieningspaneel over te 
gaan. 

BEDIENINGSPANEEL: 
De pagina wordt nu geladen volgens de gedane configuratie. 

Bovenaan zie je ‘shortcuts’. Hiermee krijg je snel een overzicht 

van alle kanalen, met icon, naam, en actueel verbruik (deze 

namen staan rood) 

Drukken op een naam zal het scherm scrollen naar de 
gewenste plaats. 
Onder de shortcuts staat elk kanaal met een aantal 
toetsen: 
Dag: grafisch overzicht per uur tot 7 dagen terug 
Maand: grafisch overzicht per dag tot 1jaar terug 
Klok: schakeltijden in weekregime 
UIT/AAN: bediening uitgangsrelais 

 

Laatste meting: elke 5 minuten wordt alle verbruiksdata 

opgevraagd door MILO. 

• Actueel: het huidige verbruik (vertragingstijd is 5-8 
seconden) 

• Vandaag: verbruik vanaf middernacht tot heden 

• Jaartotaal: verbruik vanaf nieuwjaar tot heden 
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GRAFIEKEN 
 

GRAFIEK  DAG: tot 7 dagen terug met toetsen ‘< <’ en ‘> >’, 

einde grafiek = ‘ | |’ 

Over een grafiek ‘hoveren’ laat een tabel zien met de metingen 

op dat moment (V-A-W-Wh) 

   

GRAFIEK  MAAND:  tot 12 maand terug met toetsen ‘< <’ en 

‘> >’, einde grafiek = ‘ | |’ 

Over een grafiek ‘hoveren’ laat een tabel zien met de metingen 

op dat moment (kWh en kost) 

 

KLOK: klikken op kloksymbool opent een nieuw scherm 

Per dag kunnen er maximaal 4 tijden (T1-T2-T3-T4) ingegeven 

worden, met de gewenste status:   AAN of UIT selecteren door 

op het vakje ‘ON/OFF’ te klikken(toggle functie), voor 

thermostaat een setpunt ingeven tussen 5 en 40° , per halve 

graad. 

 

 

De schakeltijden T1-T2-T3-T4 moeten steeds in stijgende lijn 

zijn, maar indien T1=T2 of T3=T4 wordt deze blok genegeerd. 

(voorbeeld op vrijdag: T3 en T4 staan gelijk, dus geen actie voor 

deze blok) 

 

NB. Bij iedere wijziging zal de 

login gevraagd worden ! 

(adminMILO) 

 

TABEL: bovenaan links staat de toets ‘TABEL’. Klik op deze 

toets en dan komt het jaaroverzicht 

 

Grafisch worden de verbruikers getoond en gerangschikt 

volgens de energiekost. Over ‘hoveren’ toont de kost vanaf 

nieuwjaar. 

Onder deze tabel zie je per kanaal en per maand het verbruik 

en de kost. Deze tabel toont ook de overige maanden van vorig 

jaar.   

(totaal is maximaal 12 maanden) 

Klikken op ‘HOME’ keert terug naar de bedieningstabel. 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN: 
 

Internet is steeds nodig voor de goede werking (tijdsklok, 

upgrading, remote control, grafieken) 

Indien het WiFi netwerk zou uitvallen en nadien weer opstart 

kan het zijn dat je de MILO ook moet heropstarten indien er 

geen verbinding meer is op de webpagina: ofwel voeding af en 
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terug aansluiten, ofwel kijken of hij niet getoond wordt bij de 

WiFi netwerken( 2-WIRE MILO) 

Herinloggen kan dan nodig zijn (SSID en pass dienen opnieuw 

ingegeven te worden) 

RESETBUTTON:  bovenaan de MILO module bevindt zich een 

toets ‘RESET’. Deze heeft 2 functies: 

-WIJZIGEN WIFI NETWERK:  wanneer je een ander netwerk 

wil selecteren, of je wil het IP adres wijzigen, of je hebt geen 

toegang tot de MILO-pagina, onderbreek dan de voeding van 

de MILO, en sluit de voeding weer aan. 

Vanaf het moment dat de led oplicht, druk je op de reset en 

blijf drukken. De led zal flashen. 

Blijf (een 5tal seconden) drukken tot de led constant brandt. Nu 

kan je naar de netwerkinstellingen gaan en ‘2-WIRE MILO’ 

selecteren. De verdere procedure is reeds uitgelegd bij de 

indienststelling. 

-MANUELE UPGRADING: Uitzonderlijk kan het gebeuren dat 

er een fout is opgetreden in het javascript van MILO. Wanneer 

je de webpagina laadt, maar geen enkele ‘toets’ reageert, dan is 

er mogelijk een fout ontstaan tijdens het opstarten. Herladen 

van de firmware kan uitkomst bieden: Zonder de voeding te 

onderbreken druk je op de reset toets en blijf een 5tal 

seconden drukken tot de led stopt met knipperen en constant 

brandt. Laat nu de reset los. 

De MILO zal nu verbinding maken met de 2WIRE server en een 

upgrading van de MILO uitvoeren. 

Na ca 1-2 minuten zou de led moeten uitgaan en een aantal 

keer flashen. Nu kan je de pagina herladen en alles weer 

normaal moeten werken. Mocht er nog geen reactie zijn met 

de ‘buttons’, controleer dan in jouw browser of ‘JAVASCRIPT’ 

aan staat ! 

LED BETEKENIS:  

Door de status van de led te volgen kan je weten wanneer er 

iets goed of fout loopt: 

-NORMALE OPSTART: 

Bij aansluiten voeding: led licht 3 seconden op (gedurende deze 

tijd kan je het netwerk wijzigen door op reset te drukken), 1 

seconde uit, dan een aantal keer traag knipperen tot het 

ingestelde netwerk is gevonden. Wanneer de MILO verbonden 

is met dit netwerk zal de led 5 maal snel knipperen en uitgaan. 

Vervolgens zal de MILO de interne tijdsklok synchroniseren met 

een NTPserver. (dit kan tot 5 seconden duren) Wanneer de 

tijdsklok in orde is, zal de led 5 maal snel knipperen. Vervolgens 

worden alle modules getest op signaal kwaliteit. Nu is de MILO 

klaar en kan je de pagina herladen. Elke 5 seconden zal de led 

kort oplichten (heartbeat), of indien er bedieningen gebeuren 

naar modules.     

-FOUTE OPSTART: 

-Blijft tijdens de opstart de led constant traag knipperen, dan is 

er geen netwerk ingesteld of gevonden! 

Indien je reeds eerder een netwerk had geconfigureerd, 

controleer dan of de WiFi router wel degelijk aan staat. Als de 

MILO toch geen verbinding wil maken, druk dan op de reset tot 

de led constant brandt en herhaal de procedure om te 

verbinden met dit netwerk. 

-Indien de WiFi connectie geslaagd is (5 maal snel knipperen), 

maar na een 5tal seconden flasht de led heel traag, dan is er 

geen NTPserver gevonden.(tijdsklok)  Mogelijke oorzaak: geen 

internet verbinding van uw router of foutieve instelling van het 

DNS adres, welke door u ingesteld werd bij de ‘WiFi-

configuratie’. Controleer of uw gekozen netwerk wel degelijk 

verbonden is met internet.   

Bij de configuratie kunt u de NTP controleren: naast de 

taalversie moet NTP groen oplichten.  
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AANVULLINGEN: 
1. AANVULLING RF-MODULES  

Vanaf MILO v17.11.26.1 is er een extra beveiliging toegevoegd 

voor alle RF-modules. 

Een RF-module kan enkel communiceren met een MASTER 

indien deze dezelfde ‘pincode’ heeft als de master. 

De master kan zijn: MILO – RG.016 of RX.016 (user-interface) 

MILO:  

In de configuratie van MILO is een toets toegevoegd: ‘JOIN’. 

Wanneer deze actief is (rood), kan men de RF-modules, welke 

op  de MILO setuppagina in de lijst staan van serienummers, 

toevoegen aan het RF-netwerk. 

Druk op ‘JOIN’ zodat deze toets rood wordt. 

EP.16A en TP.16A: Steek de RF-plug in het stopcontact. De 

aanwezige led zal gedurende 30 seconden traag knipperen. 

Zodra er verbinding wordt gelegd met MILO gaat de LED heel 

snel knipperen en gaat terug uit. Deze plug is nu verbonden 

met de MILO. 

BC.002 : Deze batterij gevoede zender heeft een ‘PROGRAM 

toets’. Druk op deze toets tot de eerste led aan gaat. Laat de 

toets los. Bij goede communicatie zullen beide leds na een 10tal 

seconden beurtelings snel knipperen en dan uitgaan. Deze 

module is dan ook verbonden met MILO. Nadien kan je terug 

op de PROGRAM toets drukken tot de leds volledig uitgaan. De 

module staat nu terug in de ‘POWER DOWN’ mode. (zeer laag 

energieverbruik van batterijen) 

RG.016 : Sluit de voeding aan op de RG.016. Beide leds zullen 

alternerend knipperen gedurende een minuut. Na enkele 

seconden zullen de leds van de RG.016 stoppen met knipperen 

en is ook de gateway gekoppeld aan de MILO. 

CONTROLE: Wanneer alle gewenste modules gekoppeld zijn 

aan de MILO, moet men op de ‘JOIN’ toets klikken zodat deze 

terug blauw is. Druk dan een aantal keer op ‘RSSI’. Naast het 

serienummer dient de firmware-versie te staan, gevolgd door 

een sterretje * . Deze modules zijn gelinkt. Indien er een 

vraagteken ? staat, is deze module niet gelinkt!  Doe dan een 

nieuwe poging om deze module te koppelen. 

NB. Als een module na meerdere pogingen niet wil koppelen 

met MILO, controleer dan of de toets ‘JOIN’ wel degelijk 

aanstaat (toets moet ROOD zijn) of is er een slechte RF-

ontvangst? (plug dichter bij MILO plaatsen en opnieuw testen) 

Wanneer de modules reeds gekoppeld zijn aan de MILO, hoeft 

men bij een heropstart van de MILO of de modules niets meer 

te ondernemen. (De plugs zullen na 10 sec normaal werken, en 

de RG.016 na ca 1 minuut)  

Bij plaatsing van een andere MILO (vervanging o.d.) dient men 

bovenstaande procedure opnieuw uit te voeren voor alle RF-

modules.   

 

2. DATA FORMAAT LOGS NAAR FTP-
SERVER:   

Na aanvragen van een login en paswoord bij 2-WIRE, wordt er 

een map op de 2-WIRE FTP-server aangemaakt. Deze noemt 

‘MILO_’ + uw mac adres. (vb MILO_18fe341adf). 

Elke nacht rond halfeen worden alle logs van de vorige dag 

vanuit de MILO verzonden naar de FTP-server. De file noemt 

‘Daylog’ + jaartal + dagnr (0-365) + ‘T’ + uur + minuut + seconde 

. 

Vb. DayLog2018_58_T002300.csv (jaar = 2018, 58e dag, tijd 

00:23:00) 

• Het bestand is eenvoudig te openen met excel, met 
scheidingsteken ‘|’ . 

• In de commentaar staat de betekenis van elke data 
beschreven. 

• De resolutie van de logs is 5 minuten, zodat er 12 
logs/uur x 24u = 288 data’s zijn per kanaal 

Voorbeeld:   

Onder deze informatie volgen de logs, per 4 data’s, met interval 

5 minuten = 288 kolommen / kanaal 
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8. Technische gegevens:  
Algemeen: 

• WiFi netwerk 802.11 b/g/n/e/i (2.4 GHz) , welke 
toegang nodig heeft tot internet.  

• Tx power: 802.11 b: +20 dBm   802.11 g: +17 dBm   
802.11 n: +14 dBm  

• Rx Sensitivity: 802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)   802.11 
g: -75 dbm (54 Mbps)   802.11 n: -72 dbm (MCS7) 

• Security: WPA/WPA2 ; Encryption: WEP/TKIP/AES 

• Netwerk Protocols:  IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

• Ingebouwde antenne. 

• Ingebouwde tijdsklok welke dagelijks 
gesynchroniseerd wordt met een precieze NTP klok. 

• Ingebouwde RF transceiver 868 MHz  welke 
communiceert met de modules. Binnenhuis, 
afhankelijk van de structuur (hout, beton) is een 
bereik van 20 tot 50 meter mogelijk. (vermogen 10-
20mW) 

Bedrijfscondities: 
Bereik bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C 
Bereik opslagtemperatuur: -10 ℃ tot 60 ℃ 
Maximale vochtigheid: 90 %, geen vochtcondensatie 
Max. montagehoogte : 2000m 

Fysische eigenschappen: 
Behuizing: plastic, zelfdovend vlg. UL94-V0 
Beschermingsgraad: IP20, EN 60529 
Montage binnenshuis of in waterdichte behuizing 
Afmetingen (h x b x l): 105mm x105mm x 30mm 
Gewicht: ongeveer 105 gram 

Aansluitingen: 

• Ingebouwde galvanisch geïsoleerde pulseningangen 
voor gas- en watermeter. potentiaalvrij !! max 
5V/1mA (0‐logic: < 0.7V)   puls duur: min. 10 ms, max 
10 pulsen/seconde    

• Ingebouwde P1-poort (galvanisch geïsoleerd) voor de 
nieuwe generatie digitale meters: import-export 
verbruik en huidig verbruik worden getoond. 
(baudrate: 9600/115200) 

• Voeding: via USB lader 5V/0.5A.Gemiddeld verbruik: 
5V/ 100mA 

Keurmerken: 
RoHS: Niet-giftig, vlg.. Richtlijnen WEEE/RoHS 
CE: Overeenkomstig EMC en laagspanning richtlijn: HBES – 

EN 50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 

9. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een 
erkend installateur en volgens de geldende 
voorschriften. 
Tijdens de installatie moet rekening gehouden 
worden met (niet-limitatieve lijst): 
- de geldende wetten, normen en reglementen. 
- de stand van de techniek op het moment van de 
installatie. 
- deze handleiding die alleen algemene bepalingen 
vermeldt en moet worden gelezen in het kader van 
elke specifieke installatie. 
- de regels van goed vakmanschap. 
Deze handleiding moet aan het dossier van de 
elektrische installatie worden gevoegd. Op de 2-Wire 
website is altijd de meest recente handleiding van het 
product terug te vinden. 

10. Support 
Wil je het product omruilen in geval van een 
eventueel defect? Neem dan contact op met je 
groothandel of de 2-wire supportdienst. De 
contactgegevens vind je op onze website www.2-
wire.net/contact/ 

11. Garantiebepalingen 
De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf 
leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum 
van aankoop van het product door de consument. Als er 
geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.De 
consument is verplicht Qonnex bvba schriftelijk te 
informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit 
uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling. In geval 
van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument 
enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van 
het product, wat door Qonnex bepaald wordt. 
Qonnex is niet verantwoordelijk voor een defect of schade 
als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of 
onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, 
transformatie van het product, onderhoud in strijd met de 
onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals 
vochtschade of schade door overspanning.De dwingende 
bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van 
consumptiegoederen en de bescherming van consumenten 
in landen waar Qonnex rechtstreeks of via distributeurs, 

agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben 
voorrang op bovenstaande bepalingen 
 
Qonnex bvba 
Hollestraat 12, B-9310 Aalst, Belgium 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net 

 

 

DAYLOGS 2018  DAYnr 218|DATE 07/08 13:55|MILO MAC b4:e6:2d:0b:e2:cc|

RESOLUTION 5min|FORMAT|UNITS = 0 ELEC||VOLTAGE (V)|CURRENT (mA)|POWER (W)|ENERGY (Wh)|

 ||UNITS = 0 THERMO||ROOMTP/5(C)|SETPT/10(C)|POWER (W)|ENERGY (Wh)|

 ||UNITS = 1 GAZ||VOLTAGE/10 (only 02Bxx)|0 |POWER (L)|ENERGY (L/h)|

 ||UNITS = 2 WATER||VOLTAGE/10 (only 02Bxx)|0|POWER (L)|ENERGY (L/h)|

 ||UNITS = 3 FUEL||VOLTAGE/10 (only 02Bxx)|0 |POWER (mL)|ENERGY (mL/h)|

 ||UNITS = 4 TH-SENSOR||SENSOR1/10|SENSOR2/10|SENSOR3/10|SENSOR4/10|

 ||UNITS = 5 TH-SENSOR||VOLTAGE/10 |SENSOR1/10|SENSOR2/10|---|

 ||UNITS = 6 TH-ZONE||VOLTAGE/10 |ROOMTP/10|SETPT/10|---|

NAME|SN|UNITS|PULS/h|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|DATA4|DATA1|DATA2|DATA3|D

 CH00 Droogkast|10S00001|0|0|232|0|0|0|231|0|0|0|234|0|0|0|234|0|0|0|235|0|0|1|234|0|0|1|235|0|0|1|238|0|0|1|237|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|239|0|0|1|239|0|0|1|235|0|0|1|237|0|0|1|235|0|0|1|237|0|0|1|240|0|0|1|236|0|0|1|237|0|0|2|237|0|0|2|237|0|0|2|237|0|0|2|236|0|0|2|236|0|0|0|240|0|0|0|237|0|0|0|237|0|0|1|237|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|237|0|0|1|240|0|0|1|239|0|0|1|240|0|0|2|237|0|0|2|239|0|0|0|240|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|1|239|0|0|1|239|0|0|1|240|0|0|1|240|0|0|1|240|0|0|1|234|0|0|1|234|0|0|0|239|0|0|0|237|0|0|0|240|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|240|0|0|0|238|0|0|0|239|0|0|1|236|0|0|1|237|0|0|1|237|0|0|1|237|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|236|0|0|1|239|0|0|1|239|0|0|1|237|0|0|1|237|0|0|1|238|0|0|1|237|0|0|1|237|0|0|1|238|0|0|2|234|0|0|0|236|0|0|0|232|0|0|0|234|0|0|0|236|0|0|0|237|0|0|0|237|0|0|1|235|0|0|1|232|0|0|1|237|0|0|1|235|0|0|1|234|0|0|1|238|0|0|0|238|0|0|0|240|0|0|1|239|0|0|1|240|0|0|1|237|0|0|1|233|0|0|1|237|0|0|1|235|0|0|1|232|0|0|2|231|0|0|2|230|0|0|2|232|0|0|0|235|0|0|0|236|0|0|0|234|0

 CH01 TV boven|10S00002|0|0|234|471|106|8|240|477|107|18|240|461|104|26|235|461|103|35|239|461|105|43|240|461|104|51|234|461|103|60|240|461|105|68|234|461|104|77|235|461|104|86|235|461|105|94|235|461|103|102|236|482|109|111|236|471|107|119|237|466|105|128|238|545|123|137|239|540|123|147|239|545|123|157|240|540|122|167|239|540|122|177|239|540|123|187|235|535|121|197|240|540|123|206|240|540|121|216|234|535|121|226|240|540|122|236|240|535|120|246|240|535|121|256|239|535|123|266|240|540|121|276|240|535|122|286|240|540|121|296|240|535|122|306|235|535|121|316|234|535|121|326|234|535|123|335|234|535|121|345|239|540|122|355|234|535|121|365|236|535|123|375|240|540|121|385|237|535|123|395|237|530|121|405|235|535|121|415|236|535|121|425|237|530|121|434|236|530|120|444|238|530|122|454|236|535|120|463|240|535|120|473|235|535|122|483|234|535|122|493|235|535|123|503|234|535|121|513|234|535|122|523|236|535|121|533|235|535|123|543|234|535|123|553|238|100|15|562|234|95|14|563|234|95|14|564|235|95|14|565|234|95|14|567|234|84|12

 CH02 Vaatwas|10S00004|0|0|232|0|0|0|234|0|0|0|236|0|0|0|235|0|0|0|236|0|0|1|235|0|0|1|237|0|0|1|239|0|0|1|238|0|0|1|240|0|0|1|239|0|0|2|240|0|0|2|240|0|0|0|236|0|0|0|237|0|0|0|236|0|0|0|238|0|0|0|234|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|237|0|0|2|237|0|0|0|234|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|238|0|0|0|240|0|0|1|235|0|0|1|238|0|0|1|234|0|0|1|240|0|0|1|234|0|0|1|236|0|0|1|240|0|0|1|234|0|0|1|239|0|0|1|237|0|0|1|239|0|0|1|239|0|0|1|240|0|0|2|240|0|0|2|234|0|0|2|234|0|0|2|234|0|0|2|235|0|0|2|235|0|0|0|240|0|0|0|238|0|0|0|234|0|0|0|239|0|0|0|240|0|0|0|234|0|0|0|239|0|0|1|234|0|0|1|237|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|1|238|0|0|0|239|0|0|1|239|0|0|1|236|0|0|1|234|0|0|1|240|0|0|1|239|0|0|1|238|0|0|2|239|0|0|2|239|0|0|2|238|0|0|2|239|0|0|2|235|0|0|0|238|0|0|0|234|0|0|1|236|0|0|1|237|0|0|1|239|0|0|1|238|0|0|1|236|0|0|1|233|0|0|2|239|0|0|2|236|0|0|2|236|0|0|2|239|0|0|0|239|0|0|0|234|0|0|0|240|0|0|1|239|0|0|1|238|0|0|1|233|0|0|1|238|0|0|1|236|0|0|1|234|0|0|2|230|0|0|2|232|0|0|2|233|0|0|0|236|0|0|0|238|0|0|0|235|0|0

 CH03 Diepvries|10S00006|0|0|232|0|0|1|233|0|0|1|235|74|3|1|234|0|0|1|234|869|141|6|235|874|139|18|233|863|136|29|233|848|132|40|236|837|130|51|237|842|129|61|238|0|0|68|237|0|0|68|237|0|0|68|239|0|0|69|232|0|0|69|232|0|0|69|233|906|148|72|232|874|138|83|232|858|133|94|233|853|131|105|233|837|129|116|233|832|130|126|236|74|3|135|236|0|0|136|233|0|0|136|235|0|0|136|235|0|0|137|233|0|0|137|234|0|0|137|234|885|143|147|233|858|137|159|235|853|132|170|233|842|132|181|236|848|128|192|235|837|125|202|237|0|0|203|235|0|0|204|235|79|3|204|236|0|0|204|235|0|0|204|236|0|0|205|235|906|146|212|234|869|140|223|235|858|137|234|235|842|133|245|236|848|131|255|235|842|128|265|236|0|0|271|237|0|0|271|235|0|0|271|234|0|0|271|238|0|0|272|236|0|0|272|235|879|142|283|236|858|136|294|237|858|132|305|235|842|132|315|234|842|129|325|237|79|3|335|237|0|0|335|235|0|0|335|236|0|0|335|235|0|0|335|233|0|0|335|234|0|0|336|234|885|141|345|232|863|138|357|235|858|133|368|235|842|130|379|233|837|131|390|234|832|129|400|231|79|3|401|233|0|0|40

 CH04 Ijswater|10S00008|0|0|240|355|59|6|238|355|59|10|239|355|60|15|234|355|60|20|237|355|59|25|239|355|59|29|239|355|57|34|238|355|60|39|240|355|57|44|235|349|57|48|234|355|58|54|240|355|58|58|234|74|13|62|234|74|14|63|236|79|14|64|237|79|14|65|237|79|14|67|238|360|60|69|238|355|58|75|237|355|59|79|237|355|58|84|240|355|58|89|239|355|57|94|238|355|58|98|240|355|60|104|239|355|57|108|238|355|59|113|239|355|59|117|238|355|58|123|238|355|59|127|240|355|60|132|239|355|59|137|239|74|13|138|234|79|14|139|239|79|14|141|239|79|14|142|240|79|14|143|237|360|59|147|235|355|58|153|234|355|58|157|239|355|59|162|235|349|60|167|236|349|58|172|234|355|58|177|235|349|60|181|235|349|58|187|235|349|58|191|236|349|60|197|234|355|59|201|239|355|60|206|240|74|13|207|240|79|13|209|234|79|14|209|239|79|14|210|238|79|14|212|234|365|62|214|240|355|58|219|239|355|60|224|236|349|58|229|239|355|59|234|240|355|60|239|240|355|59|243|240|355|60|249|239|355|60|253|235|349|58|258|240|355|60|263|240|355|58|268|238|74|12|271|238|74|14|272|240

 CH06 Stookolie|02B00164|3|4583|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

 CH07 ELEC|02B00131|0|400|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0|33|0|0|0

 CH08 mobiel|10S00031|0|0|105|15|0|0|106|15|0|0|108|15|0|0|233|0|0|0|107|15|0|0|236|0|0|0|106|15|0|0|234|0|0|0|237|0|0|0|110|15|0|0|239|0|0|0|238|0|0|0|109|15|0|0|240|0|0|0|106|15|0|0|105|31|0|0|106|15|0|0|105|15|0|0|234|0|0|0|106|15|0|0|234|0|0|0|106|15|0|0|109|31|0|0|108|15|0|0|107|15|0|0|108|31|0|0|236|0|0|0|235|0|0|0|234|0|0|0|235|0|0|0|107|15|0|0|108|15|0|1|106|15|0|1|108|15|0|1|236|0|0|1|108|15|0|1|236|0|0|0|236|0|0|1|109|15|0|1|107|15|0|1|237|0|0|1|236|0|0|1|107|15|0|1|236|0|0|1|235|0|0|1|237|0|0|1|108|15|0|1|237|0|0|1|110|15|0|0|236|0|0|0|234|0|0|0|110|15|0|0|108|15|0|0|108|15|0|0|237|0|0|0|110|15|0|0|236|0|0|0|107|15|0|0|110|31|0|0|237|0|0|0|108|15|0|0|236|0|0|0|108|15|0|0|234|0|0|0|106|15|0|0|235|0|0|0|233|0|0|0|236|0|0|0|108|15|0|0|234|0|0|0|107|15|0|0|106|15|0|0|106|31|0|0|104|15|0|0|105|15|0|0|232|0|0|0|233|0|0|0|232|0|0|0|230|0|0|0|105|15|0|0|102|15|0|0|237|0|0|0|105|31|0|0|101|15|0|0|107|15|0|0|236|0|0|0|108|15|0|0|110|15|0|0|235|0|0|0|107|31|0|0|106|15|0|0|233|0|0|0|235|0|0|0|233|0|0|0|0|0|0|0

 CH09 Water|02B00161|2|1000|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|7|32|0|0|15|32|0|0|15|32|0|0|15|32|0|0|15|32|0|0|15|32|0|5|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|22|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|29|32|0|0|36|32|0|0|44|32|0|0|44|32|0|0|44|32|0|0|44|32|0|0|44|32|0|0|44|32|0|0|57|32|0|0|57|32|0|0|57|32|0|0|57|32|0|0|57|32|0|4|65|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|0|73|32|0|
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