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EP.16A – TP.16A 
De EP.16A is een ‘energy plug’ welke in een stopcontact 
geplaatst wordt. De module meet het energieverbruik 
van de gekoppelde verbruiker en kan deze ook aan/uit 
schakelen.  

De TP.16A is een 'thermostaatstekker' en kan een 
elektrische kachel in- en uitschakelen afhankelijk van de 
gemeten kamertemperatuur 

De communicatie voor de energiemeting en het schakelen gebeurt draadloos 
op 868MHz-FSK naar de MILO webserver, of naar de MEMo webserver  of 
naar beide gelijktijdig. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die 
niet continu uitzenden (1% per uur = 36s.), waardoor de kans op storing 
minimaal is.  

Met deze module is het dus makkelijk om verbruik en verbruikskost van 
individuele huishoudtoestel te meten en deze te tonen op de centrale 
datalogger-webserver.  Maximaal 16 plugs zijn met de MILO of met MEMo 
webserver  te verbinden.  

Noot: De EP.16A is enkel verkrijgbaar met PEN-aarde.  Echter, de 
mannelijke aansluiting is compatibel met zowel RAND als PEN 
aarde stopcontacten en op de vrouwelijke kant passen ook de 
universele RAND/PEN aarde stekkers zodat je deze plug zowel in 
België als in Nederland kunt gebruiken. 

1. Aansluiten 
Om een gegarandeerde RF ontvangst te verzekeren moet de MILO (of 
Memo indien mogelijk) strategisch opgesteld worden zodat de afstand 
van MILO naar de plugs minimaal is. Bij testen van de plugs is gebleken 
dat een afstand van 30 meter in een gebouw met stenen muren zeker 
haalbaar is. Buitenshuis bedraag de afstand al gauw 100 meter. 
Zorg wel dat er geen metalen voorwerpen (vb. kast) direct tegen een plug 
bevindt. Deze kan het RF signaal drastisch verzwakken. Te kort bij de 
grond of in de directe buurt van magnetische blok-trafo’s kunnen 
eveneens de ontvangststerkte nadelig beïnvloeden.  
Samengevat: 

 Baksteen, beton: 20%-40% verlies 
 Hout, gips wand: 5%...20% verlies 
 Gewapend beton: 40%...90% verlies 
 Gesloten metalen ruimte: 90%...100% 

2. Configuratie in Milo server via tablet of PC: 
Invoeren in MiLo:  
Op elke plug zelf staat een (uniek) serienummer vermeld.   Deze moet in 
de MILO ingevoerd worden, een naam geven voor de visualisatie, nadien 
nog ‘JOINEN’ (zie verder) en daarmee  is de zaak klaar ! 

 EP.16A: serienummers starten met 10S, gevolgd door 5 cijfers. 
 TP.16A: serienummers starten met 10T, gevolgd door 5 cijfers. 

Voorbeeld configuratie:   

 
 
Een bijpassend ‘icon’ per module kan geselecteerd worden uit de lijst 
rechts: eerst klikken op het vakje juist voor de naam, dan klikken op de 
gewenste icon rechts in de lijst.  Na het ingeven van de serienummers en 
namen, moet dit bevestigt worden door op ‘SAVE’ te drukken. Password: 
‘adminMILO’ 
 
JOIN MAC: Voor de beveiliging van het RF-netwerk, moet iedere module 
dezelfde pincode hebben als uw MILO. Zo kunnen enkel uw eigen plugs 
verbinding maken met uw MILO. (zie  ‘JOIN MAC’) 
 

 
JOIN: 
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 in het stopcontact steekt, zal deze traag 
knipperen gedurende 30 seconden. Dit is de ‘JOIN’ mode. Na enige tijd zal 
de led 2seconden snel knipperen. Nu is de plug gekoppeld met de MILO. 

 
N.B. Deze procedure kan slechts uitgevoerd worden wanneer 
de plug meer dan 2u geen voeding had (interne back-up heeft 
een lange ontlaadtijd). Wanneer, bij het inpluggen in het 
stopcontact de led niet knippert, en je wil deze koppelen met de 
MILO, dan moet je eerst de aan/uit knop ingedrukt houden, en 
dan pas de plug onder spanning zetten. Laat nu de toets los. Nu 
zal de led wel knipperen.   
Herhaal deze handeling voor elke plug. Wanneer alle plugs 
gelinkt zijn, druk je terug op ‘JOIN’ knop om uit de JOIN mode te 
geraken. 

RSSI: 
Nadat alle modules zijn gekoppeld kan de communicatie getest worden 
van de aangesloten plugs. Druk op ‘RSSI’. (met ‘JOIN’ uit) Bij iedere 
module wordt dan de ontvangst-sterkte getoond. (Meerdere malen 
drukken op ‘RSSI’ kan nodig zijn !) 
Hoe groter het getal, hoe zwakker het signaal. De grens ligt op ca -105 
dBm.  

NB.: Indien er na meerdere pogingen met ‘RSSI’ geen waarde 
wordt gegeven bij een module, controleer dan of de plug 
spanning krijgt (led op plug moet branden). Kijk of de afstand 
niet te groot is (beton kan ook veel demping geven). Verplaats 
de plug op een kortere afstand van de MILO. Wanneer deze 
dan wel werkt, kan je eventueel de MILO verplaatsen zodanig 
dat alle plugs een goede ontvangst weergeven. (< -100dBm is 
ideaal). De antenne op de MILO staat best verticaal, maar 
experimenteel kan deze ‘gericht’ worden tot men een goed 
resultaat heeft voor alle plugs.  
N.B. Naast ‘Modules’ staat een invulveld ‘RF’. Hiermee kan je 
de zendsterkte instellen van alle plugs. Deze waarde gaat van 
4(dBm) tot 17(dBm). Default staat deze waarde  op 14. 
(=20mW). Wanneer je een klein zendbereik nodig hebt, en de 
RSSI van alle plugs ligt lager dan 75-80dBm, kan je het 
zendvermogen verlagen. Zet deze waarde enkel hoger dan 14 
indien grote afstanden moeten overbrugd worden en de RSSI 
vrij slecht is. 
NB. 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: Doe dit als alle plugs “ge-joined”: selecteer bij 
‘UPGRADING - START’ en indien er nieuwere Firmware 
beschikbaar is, zal alles up-to-date gezet worden (tijd tot ca 15 
minuten) 

3: Gebruikersinterface in MiLo 
Eenmaal alle plugs zijn “ge-joined” zal elke module nu zichtbaar zijn op de 
MILO: Bovenaan zijn er ‘shortcuts’ te zien, waarmee je snel kan ‘scrollen’ 
naar de gewenste module. 

 



 

     
   Qonnex 

28 Quick start 2-Wire v3.0 

 
EP.16A modules: AAN-UIT:  Bij deze modules kan je de uitgang aan- of 
uitzetten. (indien de blokkeerfunctie aanstaat, kan je dit testen door op 
‘UIT’ te drukken. De status zal op de MILO even uit gaan, maar de plug zelf 
mag niet schakelen! Na ca 5-10sec zal de status op de MILO weer ‘AAN’ 
tonen. Je kan dus bij geblokkeerde modules geen on-line bediening doen. 
 
Metingen: Het huidig vermogen, het dagverbruik en jaartotaal wordt 
getoond. Elke 5 minuten wordt er een nieuwe verbruiksmeting gedaan. 
(tijd is ‘Laatste meting’) 
Dag: Klik op ‘Dag’ en dan wordt het verloop getoond van consumptie, 
spanning, stroom en verbruik per uur. Met de toetsen ‘< <’ en ‘> >’ kan je 
tot 7 dagen terug gaan. Indien je klikt op de grafiek zelf, wordt er een 
‘pop-up’ scherm getoond met de informatie van dat uur.  

 
Maand: Klik op ‘Maand’ en dan wordt het verloop getoond van 
consumptie en kostprijs per dag, en totaal consumptie en totaalverbruik 
vanaf nieuwjaar. Met de toetsen ‘< <’ en ‘> >’ kan je tot 12 maand terug 
gaan. Indien je klikt op de grafiek zelf, wordt er een ‘pop-up’ scherm 
getoond met de informatie van de gekozen dag. 

 
Klok:  
Elke (niet geblokkeerde uitgang) kan je ook laten schakelen in een 
weekregime. 
Klik op ‘Klok’ en dan krijg je een scherm te zien met de dagen, elk met 
maximaal 4 schakeltijden per dag. Wanneer je een uitgang wil schakelen 
met deze klokfunctie, klik dan eerst op de gewenste dag. Deze zone zal nu 
rood omlijnt worden. Met de tijden ‘T1’, ‘T2’, ‘T3’ en ‘T4’ kan je de tijd 
ingeven en een status (AAN-UIT) 
Let wel op: De tijden zullen steeds in stijgende volgorde zijn. Dus T1 zal 
steeds kleiner dan of gelijk zijn aan T2, T2 kleiner dan of gelijk aan T3 en 
T3 kleiner dan of gelijk aan T4. Deze voorwaarde wordt automatisch 
gecontroleerd door de MILO.  T1-T2 of T3 verhogen kan dus de andere 
tijden eveneens mee verhogen !  

De status is een ‘toggle’ functie. 
Telkens je op deze zone klikt zal de 
status beurtelings AAN of UIT gaan. 
Voorbeeld: Donderdag: garage aan van 
06:00 tot 07:00 en van 15:00 tot 17:20 
 

Wanneer je geen of slechts 1 of 2 schakeltijden nodig hebt, dan MOETEN 
2 opeenvolgend tijden GELIJK zijn, met status ‘UIT’. 
Voorbeeld: Zaterdag: garage aan van 07:00 tot 19:00 (blok T3-T4 wordt 
niet uitgevoerd omdat beide tijden gelijk staan ) 

 Na terug klikken op ‘KLOK’ wordt er een bevestiging gevraagd voor het 
bewaren van deze kloktijden (adminMILO). Wanneer je een foutieve login 
geeft of op ‘Annuleren’ klikt wordt er niets bewaard. 
 
TP.16A modules: Met deze thermostaat module kan je het gewenste 
setpunt ingeven door op ‘+ +’ of ‘- -‘ te drukken. Het setpunt is per halve 
graad te regelen en gaat van 5 tot 40°.  Het differentieel is fix 0,5°.  
Eventueel temperatuur correctie kan ingevoerd worden bij de 
configuratie van de MILO: 
Wanneer de gemeten kamertemperatuur te HOOG is, moet je een 
negatieve correctie ingeven onder de laatste kolom ‘Puls/h’. De waarde is 
per 0,1° in te geven zodat 1°= 10,  2,5° = 25 enz.. 

Vb Kamertemperatuur is 2,5° teveel, dus -2,5° = -25 
NB Bij positieve correctie mag er geen + teken staan, enkel de 
waarde. 

 
 
Het setpunt, kamertemperatuur, 
actuele verbruik, dag-verbruik en 
jaartotaal wordt getoond. 
Net zoals de EP.16A modules, kan je 
ook het dag- en maandverbruik 
bekijken. 
 
 

Dag: Klik op ‘Dag’ en dan wordt het verloop getoond van consumptie, 
kamertemperatuur, setpunt en vermogen per uur. Met de toetsen ‘< <’ en 
‘> >’ kan je tot 7 dagen terug gaan. Indien je klikt op de grafiek zelf, wordt 
er een ‘pop-up’ scherm getoond met de informatie van dat uur.  

 
Maand: Klik op ‘Maand’ en dan wordt het verloop getoond van 
consumptie en kostprijs per dag, en totaal consumptie en totaalverbruik 
vanaf nieuwjaar. Met de toetsen ‘< <’ en ‘> >’ kan je tot 12 maand terug 
gaan. Indien je klikt op de grafiek zelf, wordt er een ‘pop-up’ scherm 
getoond met de informatie van de gekozen dag 
 

 
Klok: De kloktijden zijn idem EP.16A, maar de status is nu het setpunt 
(indien halve graden gewenst, dan moet je een komma typen, gevolgd 
door de waarde: vb. 20,5) 

 
Voorbeeld: Donderdag om 
06:00 naar 22,5°. Om 08:00 
naar 20°. Om 17:00 naar 23° 
en om 22:00 naar 19°.    
 
 
 
 

4. Configuratie in MEMo2 server via tablet of PC: 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

 

Voer het serienummer in welke geprint staat op de module: Vb.. 
10S00042  
De mode is steeds ‘BISTABIEL’, en het Modbusadres moet ‘UNIEK’ zijn. 
(range 1-254). Het subadres is leeg of 0. De ‘UNITS’ zijn fix op kWh 
 
Bij drukken op ‘ZEND’ zal er ‘Module NOK’ verschijnen. De RF-module 
moet eerst ‘gekoppeld’ of ‘ge-JOINED’ worden met de MEMo2. 
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JOIN:  
Om in de ‘JOIN-mode’ te komen, moet men de 
plug in het stopcontact stoppen. 
 De  status-led op de plug zal nu gedurende ca 
60 seconden flikkeren.  Druk nu op de 
tekstbalk waar ‘Module NOK’ staat. Er 
verschijnt nu ‘JOIN 30sec’. (time-out = 30sec) 
Druk vervolgens op ‘ZEND’. Bij een geslaagde 
verbinding komt nu ‘Module OK’ en stopt het 
knipperen van de led. 
Druk op ‘TEST’ en je kan nu de FW-versie 
uitlezen. 
Tevens zal je bij het eerste kanaal de RSSI 
kunnen uitlezen (ontvangststerkte) 
 

N.B. Deze procedure kan slechts uitgevoerd worden wanneer 
de plug meer dan 2u geen voeding had (interne back-up heeft 
een lange ontlaadtijd). Wanneer, bij het inpluggen in het 
stopcontact de led niet knippert, en je wil deze koppelen met de 
MEMo2, dan moet je eerst de aan/uit knop ingedrukt houden, 
en dan pas de plug onder spanning zetten. Laat nu de toets los. 
Nu zal de led wel knipperen.   

5. Algemene opmerking: 
 Een plug kan gelijktijdig worden gekoppeld op een MEMo en een 

MiLo server. Afhankelijk of de plug eerst in MEMo of eerst in MiLo 
werd gekoppeld vul je het MAC adres in waarover wordt 
gecommuniceerd  

 

  Firmware upgrade van een plug kan zowel via de MiLo als de 
MEMo2 webserver 

Manuele bediening  
Op de plugs zit onderaan een druktoets. Hiermee kan men manueel de 
plug aan- of uitzetten. 
De led zal aan- of uitgaan volgens de toestand van de uitgang. 
Opgelet: Indien er reeds een verbruiker aangesloten is mag deze soms 
niet snel aan- of uit gezet worden! (vb. draaiende diepvriezer, koelkast…) 
Test de aan-uit functie daarom best zonder aangesloten toestellen. 
Blokkeer functie:  
Wanneer bepaalde toestellen nooit mogen geschakeld worden (zoals 
bovenstaand voorbeeld: koelkast, diepvriezer…) kan men de uitgang 
blokkeren zodat er geen bediening meer mogelijk is op de MILO of MEMo:  
Druk op de toets onderaan de plug en blijf drukken. De led zal knipperen. 
Blijf (ca 5sec) drukken tot de led aangaat. Nu staat de plug steeds aan. 
(Korter dan 5sec drukken wordt genegeerd).  
Deblokkeer functie : 
Wanneer je de plug terug manueel wil brengen, druk dan terug minimaal 
5sec tot de led uitgaat. Nu kan je bij elke druk op de toets de uitgang aan- 
of uitzetten. 
Bij de TP.16A plug (thermostaat) kan je niet blokkeren enkel de uitgang 
manueel aan- of uitzetten. (ca 3 seconden blijven drukken tot de led aan- 
of uitgaat) 

7. Technische gegevens:  
Algemeen: 
Voeding: 230Vac/50Hz 

Eigen verbruik: 0.5 VA 
Maximale schakelstroom: 16A ohmse belasting 
Maximaal vermogen: 3000Watt 
Reikwijdte naar MILO: indoor ca 30m, outdoor 100m 

Bedrijfs condities: 
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: Schuko type E (rand + penaarding) 
Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
Draadloos: RF868MHz met FSK modulatie,  
Zendvermogen: 20mW, -110dBm gevoeligheid  
Aansluiting verbruiker: Schuko type E (rand + penaarding) 
Belasting: max 13A/3000Watt resistief, max. 2.6A/600VA 
inductief 

Keurmerken: 
RoHS: Niet-giftig, vlg.. Richtlijnen WEEE/RoHS 
CE: Overeenkomstig EMC en laagspanning richtlijn: HBES – EN 
50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 
Doorslagspanning : module is getest en goedgekeurd op 3kVac. 
(50 Hz, 1 min) 

8. Installatie voorschrift   
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. 
Het apparaat niet openen – de garantie vervalt bij opening van het 
apparaat. 
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. 

9. 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/ 

10. Garantie bepalingen 
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 
B-9310 Aalst 
Belgium 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net 
  


