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MRC.082 MID Calorimeter op Modbus 
De calorimeters van het type MRC-082 zijn 
waterenergiemeters voor het meten van 
deel-verbruiken ( heating/cooling) in 
residentiële omgevingen. De meter werkt 
volgens ultrasone volume meting principe 
waardoor de meter in verschillende hoeken, 
en op de vertrek-of retourleiding, kan worden 
gemonteerd zonder dat dit de meting 
beïnvloed. Tegelijk is ook het drukverlies 
beperkt tot een minimum. 

 
Per calorimeter zijn er tot 4 meters gekoppeld, nl. verbruik verwarming, 
verbruik koeling, en via pulsteller: verbruik sanitair koud water en 
verbruik sanitair warm water. 
Gekoppeld op een MEMo webserver worden de verschillende  
meetwaarden iedere minuut gelogd en lokaal opgeslagen zodat naast 
actuele waarden ook historieken worden getoond via webbrowser op 
tablet of pc. 
 

1.Aansluiten: 
 Voeding: De module heeft een interne batterij maar dient te 

worden gevoed voor via een aparte 24VDC voeding om 
uitlezing via Modbus mogelijk te maken. 

 Modbus: Telkens ground (GND), A en B aansluiten 
 Impulsingang: Er zijn 2 impulsingangen voor het meten van 

sanitair koud en sanitair warm water welke dan uitleesbaar 
worden via Modbus. 

 Impulsuitgang: Er is één impulsuitgang welke 
verwarmingsverbruik in KWh weergeeft. 

 Modbus: Voor de RS485 Modbus enkel de A en de B klem 
aansluiten. 

2. Configuratie op het display: 
Eenmaal de voeding aangesloten werkt de calorie meter standalone en toont 
zijn meetwaarden op het LCD display. Via Modbus kan deze module worden 
gekoppeld op een datalogger zoals ook de MEMo2 webserver. Het 
Modbusadres en de Modbus parameters 9600.8N1 worden bij productie 
ingesteld en kan je aflezen via het display maar kan je zelf niet wijzigen. 

 Modbus adres : Id001...Id127 
 Baudrate:  9600 baud 
 Data: 8 bit 
 Parity: Prty n (parity none) 
 Stopbit 1 

3. Waarden op het display 
Met de drukknop overloop je alle meetwaarden op het display: 
Tellerstand heating→Tellerstanfd cooling→actueel vermogen 
heating→actueel vermogen koeling→vertrek temperatuur→retour 
temperatuur→delta T→watervolume→waterdebiet→ 
werkinguren→uren→alarm uren→watervolume1 →watervolume2 

4. Configuratie in de webserver 
 

Login als installateur onder 
Level3: paswoord ‘Level3’ en 
dan ‘CANCEL’ 
 
Maak een APART kanaal aan 
met ‘ADD CHANNEL x(Y)’ voor 
elke verwarming, elke koeling of 

elke sanitaire water pulsteller die je wil loggen. 
 

 

Als het kanaal verschijnt klik op de CHx knop zodat de kanaal configuratie 
opent zie figuur 

8. Als module type kies je ‘CALORIE U’ 
9. Als mode kies je ofwel: 

g. ‘Energy’ voor verwarming SUB adres = 0 en koeling SUB 
adres = 1 

h. ‘Teller’ voor sanitair koud SUB adres = 0, of warm water SUB 
adres = 0  ingelezen via de pulsteller op de X03 module. 

10. Vul Modbus adres en SUB adres in van de X03 module. Het Modbus 
adres MOET gelijk zijn voor alle kanalen van de module. 

11. Voer de juiste eenheid. Eventueel in ‘Level VRM’  gaan om het gewicht 
van de puls aan te passen. 

12. Vul een naam in voor dit kanaal 
13. Druk op ‘SAVE’ 
14. Druk even op ‘TEST RX’ om de communicatie en om waarden en 

eenheden te testen. Eventueel naar ‘VRM level’ gaan om registers, 
waarden en eenheden aan te passen. 

5. Welke waarden worden gelogd. 
MEMo logt om de 60 seconden:  

 Verbruik verwarming, debiet, T1,T2,vermogen+ tellerstand 
heating 

 Verbruik koeling+ Tellerstand koeling 
 Verbruik water 1, berekend debiet 
 Verbruik water 2, berekend debiet  

6. Algemene opmerkingen: 
 Montage:  

De module moet in de vertrekleiding worden gemonteerd en dat 
volgens onderstaand voorbeeld met een afsluitkraan net voor, en 
net na de meter. 

 

7. Technische gegevens:  
Algemeen: 

Montage: vertrek of retourleiding  
Protectie : IP67 
Water temperatuur: 4 …95 °C 
Voeding: 3.6V lithium batterij en 24VDC  
Temp sensor: PT1000 
Max. Druk 1.6MPa 

Bedrijfs condities: 
Bereik bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 55 °C 
Bereik opslagtemperatuur: -0 ℃ tot 60 ℃ 
Maximale vochtigheid: 90 %, geen vochtcondensatie 
Max. montagehoogte : 2000m 
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Fysische eigenschappen: 
Behuizing: plastic, zelfdovend vlg. UL94-V0 
Beschermingsgraad: IP67, EN 60529 
Afmetingen: zie tabel 

Aansluitingen: 
Voeding:  24VDC (MeanWell DR-15-24) 
Modbus : G,A,B aansluiten 
Temperatuurvoeler: 2x PT1000 
Impuls ingangen: 2xIN+1x UIT (waarden zie tabel) 

Keurmerken: 
RoHS: Niet-giftig, vlg.. Richtlijnen WEEE/RoHS 
CE: Overeenkomstig EMC en laagspanning richtlijn: HBES – EN 
50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 
MID volgens EN1434  

 
Technische waarden: 

 

 

7. Installatie voorschrift   
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 

 Zorg ervoor dat een veiligheidsonderbreking van het apparaat 
mogelijk is. Schakel de module uit voor u hem installeert. 

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. 
 

8. 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/ 
 

9. 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 
 

 

 

 
  


