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BC.002 Wireless RF battery pulse counter 
De draadloze pulsenteller op batterijen heeft 2 binaire 
ingangen voor tellen of voor het tijd-meten van 
energiepulsen of voor het meten van temperaturen via 
NTC voeler. De ingebouwde RF868 MHz 
zenderontvanger kan manueel worden ingesteld op 
LORA of FSK modulatie en werkt zowel met de MEMo 
(LoRa protocol) als met de Milo( FSK protocol) server. 

Het zendbereik met LoRa bedraagt al gauw een paar honderd meter in open 
lucht en een paar tientallen meter binnenshuis. Met FSK wordt iedere 
module in de woning bereikt. De module wordt gevoed met 2x standaard AA 
batterijen, naast verbruiken wordt tevens de batterijspanning getoond in de 
logs van MiLo en MEMo. De batterij levensduur bedraagt al gauw een aantal 
jaren. Via 8 dipswitches kan men alle gewenste instellingen doen volgens de 
toepassing. 

1. AANSLUITEN 
Er zijn 2 ingangen te gebruiken, via de draad-connector (pitch 2.54mm) 

NB. Let op de polariteit indien de impulsgever een halfgeleider 
is. De maximum spanningsval moet kleiner zijn dan 0.7V, en de 
eventuele lekstroom kleiner dan 1µA. Tevens moet deze 
impulsgever ‘potentiaalvrij’ en spanningsloos zijn. Mocht dit 
niet aan deze eisen beantwoorden, moet er een optische 
isolator geplaatst worden. 
De minimum puls-duur moet groter zijn dan 10msec en de 
snelheid tussen 2 pulsen mag niet sneller zijn dan 10 
pulsen/sec. 

2. Configuratie via DIP switches: 
De configuratie van de module gebeurt m.b.v. DIP-switches. Na het 

openen van de behuizing, zien we 8 dipswitches 
en een 4polige connector voor de 2 ingangen. 
Wanneer een dipswitch naar rechts ingesteld 
wordt, staat deze ‘AAN’, naar links is ‘UIT’. 
Links bovenaan de PCB zit een miniatuur 
druktoets voor de programmering.  
Rechts is het batterij-compartiment, geschikt 
voor 2 AA batterijen (1.5V/ 1000… 1500mAh) 
Aan de voorzijde van de behuizing zit er een 
‘AAN/UIT’ schakelaar en 2 led’s. 

 
Puls ingangen (1-2):  
zowel binaire als analoge contacten aansluiten: 
- Binair: Potentiaalvrije contacten 
- Analoog: NTC voeler ( van 2-Wire) 
Opmerking: De ingangen hebben een polariteit 
indien deze worden aangesloten op een 

halfgeleider  
Uitleg over betekenis dipswitches: 
Alle instellingen op de dipswitches moeten uitgevoerd worden bij 
uitgeschakelde voeding.  Wanneer de voeding aangezet wordt, worden de 
instellingen actief.  
LORA:  

 De MiLo kan enkel communiceren met FSK, deze ‘LORA’ switch 
moet dan uitgezet worden.  

 Bij de MEMo2 en MEMo3 is de communicatie via LoRa 
 
N.B. Wanneer men werkt met de MEMo1, via de gateway 
RF.016, heeft men de keuze tussen FSK of LORA. Let wel op dat, 
wanneer men kiest voor LORA, de gateway eveneens op LORA 
moet ingesteld staan. LORA kan enkel nuttig zijn wanneer men 
afstanden groter dan 50m moet overbruggen, of wanneer blijkt 
dat de communicatie niet stabiel is.  

SPEED HI – SPEED MED:  
Aangezien deze module vooral in een ‘sleepmode’ werkt, is er geen 
communicatie mogelijk vanaf een master (MILO of RF-GATEWAY of 
MEMo2) om data op te vragen. De BC.002 zal zelf data verzenden naar de 
master op bepaalde interval ’s, of wanneer er een grote wijziging optreedt 
in puls/of tijdsmeting. Dit uit oogpunt om de levensduur van de batterij te 
verlengen. Men kan opteren tussen 4 tijden om de data te verzenden naar 
de MILO of RF.016. Interval zendtijden: 

 HI uit, MED uit:  30min. 

 HI uit, MED aan:  15min. 
 HI aan, MED uit: 10min. 
 HI aan, MED aan: 5min. 

Wanneer echter binnen de tijdspanne van  het ingesteld interval meer 
dan 10 pulsen komen, zal er toch een update gebeuren, zodat de logging 
realistisch blijft. 
IN2 ENABLE:  
Wanneer enkel 1 ingang nodig is, moet men de eerste ingang nemen, en 
de tweede uitschakelen (IN2 ENABLE UIT). Dit is aan te raden om de 
levensduur van de batterij te vergroten. 
IN2 TB – IN2 TEMP (IN1 TB – IN1 TEMP): 
 Met deze switches wordt het type van de ingang bepaald:  

 TB uit, TEMP uit : puls ingang 
 TB aan, TEMP uit : tijdbasis ingang 
 TB uit, TEMP aan : temperatuur ingang 

PROGRAM-TOETS: 
deze toets heeft meerdere functies: 

De eerste functie: controle batterij: druk maximum 2 seconden op 
deze toets en laat los en wanneer tijdens het 2 sec. drukken : 

 beide leds knipperen: battery low !  
 enkel led1 brandt: battery ca 50% 
 enkel led2 brandt: battery ca 75% 
 led1 en led2 brandt: battery meer dan 80% 

De tweede functie: program-mode voor upgrading: zie punt 3: 
UPGRADING 
De derde functie: JOIN network:  
Ter beveiliging van het RF-netwerk, moet nu deze module nog 
opgenomen worden in uw netwerk. 
Op de front staan er 2 leds: Bij het aanzetten van de voeding, zullen 
eerst beide leds knipperen, vervolgens brandt even led1, gevolgd 
door led2 en pas net NA deze opstart kan je gaan ’ joinen’ door te 
blijven drukken tot BEIDE leds branden (ca 6 seconden).. 

 

3. JOIN MiLo, MEMo1+RF Gateway, MEMo2 en 3 
JOIN MILO:  
Stap 1: Ga naar het configuratiescherm en voer het serienummer in 
volgens de ingestelde dipswitches. (zie later meer over het vormen van 
het serienummer) .Druk op ‘JOIN’. 
Stap 2: Open de behuizing (indien reeds gesloten) van de BC.002. Zet de 
voeding aan. Druk nu na de opstartfase op de ‘PROGRAM’ toets 
(bovenaan links op PCB) en blijf drukken tot BEIDE leds branden (ca 6 
seconden).    
Stap 3: Terwijl de MILO in de scanmode staat (JOIN toets moet rood zijn), 
zal bij juiste instellingen en bij een correct serienummer de leds binnen de 
30 sec. even snel knipperen, en nadien doven. De module is nu gekoppeld 
met het MILO-netwerk. 
 
Lukt dit niet binnen de 30seconden, kan men een tweede poging doen. 
(Opnieuw drukken op PROG-toets tot beide leds branden) Wanneer geen 
koppeling lukt, controleer dan de instellingen (MILO = FSK !!)  
Controleer het serienummer. Deze moet eveneens matchen met uw 
instellingen ! 
 
SERIENUMMERS IN MILO  
Het ‘basis’ serienummer van de module is 02Bxxxx1, waarvan het laatste 
cijfer steeds ‘1’ is. Voor de configuratie van MILO dient met het laatste 
cijfer aan te passen volgens de input selectie: 
Laatste cijfer: 

1 voor INGANG1:  puls: MODE = ‘TELLER’ 
2 voor INGANG2:  puls: MODE = ‘TELLER’ 
3 voor INGANG1:  tijdbasis: MODE = ‘TIMEBASE’ 
4 voor INGANG2:  tijdbasis: MODE = ‘TIMEBASE’ 
5 voor INGANG1:  THsensor: MODE = ‘SENSOR’ 
6 voor INGANG2:  THsensor: MODE = ‘SENSOR’ 

 
Vb. Module heeft basis serienummer 02B00001 

 ingang1 meet de actieve tijd van een stookoliebrander 
(4000ml/u) = tijdbasis 02B00003;  

 Ingang2 telt (gas)pulsen (200 pulsen/m3) = 02B00002    
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JOIN MEMO1 + RG.016:  
De configuratie van de MEMO of RG.016 worden hier niet vermeld. Zie 

hiervoor handleiding MEMo1 
 
Stap 1: Om een koppeling te bekomen met de RG.016, moet men in het 
configuratiescherm van de MEMo1, de RG.016 module selecteren.(vb SN 
08G00031 en 08G00032).  
Kies een vrij kanaal. Geef het een vrij Modbus-adres. Kies de ‘mode’ 
volgens de instelling van de dipswitches(TB-TEMP).  

 Bij puls (mode = TELLER) of tijdbasis(mode = TIJD), wordt als 
subadres 1(ingang 1)  of 2 (ingang2) ingevuld. 

 Wanneer het temperatuur betreft(mode = TH SENSOR), moet 
het subadres bestaan uit 2 cijfers: 
Het eerste cijfer bepaalt de ingang(1 of 2), het tweede het 
aantal opeenvolgende sensoren(1 of 2) 

Voorbeelden: 
 1 sensor, ingang 1: subadres = 11  
 1 sensor, ingang2: subadres = 21 
 2 sensoren,ingang1+2: subadres = 12 

Onder PARA3 wordt het serienummer van de BC.002 ingevuld, behalve de 
2 eerste cijfers. (vb 02B00031 = B00031) 
Onder PARA6 worden het aantal pulsen/uur of verbruik/uur ingesteld.  
Voorbeeld: bv. 1000 pulsen = 1 m3; of opbrengst na 1 uur opgeven( 
MODE 4 =tijd): bv na 1 uur 4000ml stookolie verbruikt   
 
Eenmaal de RG.016 ingesteld, drukt men op ‘ZEND’. Deze module zal nu 
gedurende 1 minuut in de ‘JOIN’mode staan. (leds alterneren op de 
RG.016) 
 
Stap 2: BC.002 in join modus brengen. De procedure is nu hetzelfde zoals 
beschreven bij MILO. 
Zet de voeding van de BC.002 aan. Druk nu na de opstartfase op de 
‘PROGRAM’toets (bovenaan links op PCB) en blijf drukken tot BEIDE leds 
branden.   
Terwijl de RG.016 in de scanmode staat (max 1 minuut), zal bij juiste 
instellingen en bij een correct serienummer de leds binnen de 60 sec. 
even snel knipperen, en nadien doven. De module is nu gekoppeld met 
het MEMO-netwerk. 
Lukt dit niet binnen de 60seconden, kan men een tweede poging doen. 
(Opnieuw drukken op ZEND bij de RG.016, en opnieuw drukken op PROG-
toets van BC.002 tot beide leds branden) 
Wanneer geen koppeling lukt, controleer dan de instellingen (FSK of LORA 
idem op RG.016 !!)  
 
JOIN MEMO2 EN MEMO3:  
De configuratie van de MEMo2 wordt hier niet vermeld. Zie hiervoor 
handleiding MEMo2. 

 
 
Stap 1: Om een koppeling te bekomen met de MEMo2, moet men in het 
configuratiescherm van de MEMo2 bij ‘MODULES’, een BC.002 module 
toevoegen door het serienummer in te typen en op ‘nieuw’ te drukken. 
 
Per kanaal( lijn) kies je afhankelijk van de DIP switch instelling voor de 
mode  ‘tijd’, ‘teller’, of ‘THsensor’. Vervolgens vul je voor elk kanaal een 
uniek Modbusadres in en kiest de juiste eenheid. Ingeval ‘teller’ of ‘tijd’  
vul je nog onder PARA6 de waarde van de puls in: bv. 1000 pulsen = 1 m3; 
of opbrengst na 1 uur opgeven( MODE 4 =tijd): bv na 1 uur 4000ml 
stookolie verbruikt   

Eenmaal de BC.002 ingesteld, drukt men op ‘ZEND’. Deze module geeft nu 
de melding ‘module NOK’ . 
 
Stap 2: BC.002 in join modus brengen. De procedure is nu hetzelfde zoals 
beschreven bij MILO. 
Zet de voeding van de BC.002 aan. Druk nu na de opstartfase op de 
‘PROGRAM’ toets (bovenaan links op PCB) en blijf drukken tot BEIDE leds 
branden.  
 
Stap 3: Nu druk je op de groene knop ‘module NOK’ en deze wijzigt naar 
‘join 30 sec’ druk nu op ‘ZEND’ en als alles goed is verlopen wijzigt de 
groene knop naar ‘join OK’ 
De module is nu gekoppeld met het MEMO-netwerk. 
 

N.B. Lukt dit niet binnen de 30seconden, kan men een tweede 
poging doen. (Opnieuw drukken op ZEND bij de BC.002, en 
opnieuw drukken op PROG-toets van BC.002 tot beide leds 
branden) 
Wanneer geen koppeling lukt, controleer dan de instellingen 
(FSK of LORA op de BC.002!!). Bij de Memo  ENKEL LoRa 
mogelijk.  

4. UPGRADING: (ENKEL VIA MILO en MEMo2 MOGELIJK !) 
Om upgrading van de firmware mogelijk te maken, moet de BC.002 
tijdelijk een permanente verbinding hebben met de MILO of MEMo. Bij de 
MILO zal elke module na mekaar geüpgraded worden, bij de MEMo2 
moet je het serienummer van de BC.002 module selecteren en op 
UPGRADE knop drukken.  
Wanneer het bijna de beurt is aan de betreffende BC.002, moet men 
drukken op de PROGRAM toets van de BC.002, tot de eerste led brand. 
Laat nu de toets direct los. (langer drukken en dan komt men in de 
‘JOIN’mode !) De leds zullen nu gedurende 3 minuten regelmatig even 
oplichten. 
(indien de BC.002 nog niet aan beurt was na 3 minuten, dient men 
opnieuw te drukken op de PROG-toets zodat deze terug in de actieve 
mode staat)   
Wanneer een upgrading begonnen is, zal gedurende deze tijd, de eerste 
led knipperen. Na upgrading zal de nieuwe FW-versie te zien zijn in de 
MILO of de MEMo2. 

NB. Uitschakelen van de program-mode kan direct door 
opnieuw op de program toets te drukken tot de leds volledig uit 
zijn. De module staat nu terug in de sleepmode. 

5. BATTERIJEN LEVENSDUUR 
Er zijn 2 batterijen 1.5V type AA nodig. De levensduur hangt af van het 
aantal gebruikte ingangen, het aantal pulsen/dag en het ingestelde ritme. 
Hieronder vindt je het gemiddeld verbruik van deze module: Berekening 
gemiddeld 8660 pulsen/dag: 
Bij gebruik standaard batterij 1500mAh = 1200mAh effectief. 

 Ritme 60min = ca 5 jaar 
 Ritme 5min =  ca 2 jaar 

NB. Bovenstaande berekeningen zijn verondersteld met een 
perfecte communicatie van de module. Er kunnen echter 
meerdere Rx/Tx pogingen nodig zijn, zodat het ‘ritmeverbruik’ 
hoger kan liggen.  
Het aantal pulsen/dag kan veel hoger liggen dan dit voorbeeld, 
en dan worden er automatisch extra updates uitgevoerd. 
NB. Ook de vochtigheid van de module speelt een rol: deze kan 
grotere lekstroom en veroorzaken en het dagverbruik van de 
batterij ca 10% verhogen. 
 De levensduur van de batterij hangt dus van meerdere 
factoren af, maar de keuze om een kwaliteitsbatterij te nemen 
(vb VARTA INDUSTRIAL) verdient de voorkeur. 

6. Algemene opmerking: 
 Het joinen vraagt soms meerdere  pogingen dus check 

serienummers, afstand, DIP switch instellingen en breng de 
module in de ‘JOIN ‘ modus. 

 Aangezien de ingangen vrij hoog-ohmig zijn omwille van het 
stroomverbruik, mogen er geen grote afstanden zijn tussen 
impulsgever en de BC.002 module. Een lengte van 2 meter kan 
aanvaardbaar zijn. Indien een grotere afstand nodig is, dient 
men afgeschermde (audio) kabel te gebruiken, en de shielding 
wordt verbonden met een aarding. 
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 Bekijk de CS.400 en de VS.230 modules met deze kunnen 
bedrijfsuren, verbruiken op een makkelijke manier worden 
gemeten. 

 Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie handleiding  
WS.500  en WS.502 webserver en handleiding ML.016 
webserver 

7. Technische gegevens: 
Algemeen: 

RF frequentie: 40 kanalen 868-869 MHz ifv Mac-adres master  
RF modulatie: FSK of LORA (instelbaar via DIP-switch) 
Max RF vermogen: +15dBm Zendvermogen: 10mW 
Gevoeligheid: FSK: -105dBm / LORA: -130dBm 
Reikwijdte indoor/outdoor: FSK: ca 30m/100m; LORA 
100m/500m  

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 binnenshuis of in waterdichte behuizing 
Afmetingen (h x b x l): 60mm x 60mm x 19mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
2 ingangen: digitaal of analoog NTC 10k  

 Digitale ingangen(IN1…2): potentiaalvrij !!  
De BC.002 geeft max 5V/1mA,  Gesloten contact (0-logic) 
wordt gedetecteerd bij spanning : < 0.7V). Puls duur: min. 10 
ms, max 10 pulsen/seconde    

 Analoge ingangen(IN1…2):  
temperatuursensor NTC 10k bereik – 15 tot 
+85°C  

Batterij: 2x 1.5V type AA, Minimum 1500mAh 
Keurmerken: 

RoHS: Niet-giftig, vlg.. Richtlijnen WEEE/RoHS 
CE: Overeenkomstig EMC en laagspanning richtlijn: HBES – EN 
50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 

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. 
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 
  


