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RG.016 RF Gateway (versie bijsluiter) 
De RF gateway heeft 4 binair/analoog ingangen 
(tellen en/of tijd-meten en/of temperatuur meten), 
één seriële ingang P1 (DSMR 2.x,4.x,5.x) of 2 binaire 
ingangen, een ingebouwde RF868MHz 
zenderontvanger(ondersteunt zowel LoRa als FSK 
modulatie), een Modbus aansluiting en een voeding 
aansluiting  welke enkel nodig is indien de module 
werkt als “slave”. (optionele voeding MeanWell DR-
15-15 zie 2-wire prijslijst) 

In een MEMo opstelling kan de RF gateway module zowel via Modbus of via 
RF  “slave” worden geconfigureerd terwijl in een MiLo systeem de RF 
gateway enkel via RF als “slave” kan werken. (zie verder) 

Met MiLo is enkel FSK modulatie mogelijk terwijl in een MEMo configuratie 
zowel over LoRa (Long Range) als over FSK als over beide gelijk kan worden 
gecommuniceerd. Het zendbereik met LoRa bedraagt al gauw een paar 
honderd meter in open lucht en meerdere tientallen meters binnenshuis. 
Met FSK wordt iedere module in een doorsnee woning bereikt.  
De configuratie van de modules gebeurt steeds via de gekoppelde webserver. 

1. Aansluiten: 
Voeding: 
Communicatie via Modbus:  
De Gateway is via Modbus verbonden met 
de MEMo webserver en wordt vandaaruit 
ook gevoed, dus géén externe 15VDC 
voeding nodig. 
 
Communicatie via RF als slave RF gateway: 
De module dient gevoed via een optionele 
15VDC MeanWell voeding. De 
stroomtoevoer naar de voeding beveiligen 

met een 2P/6A automatische zekering. Op de Modbus connector worden 
vervolgens de Modbus energiemeters aangesloten en gevoed. 
 
P1 poort:   

De P1 poort via een RJ11 kabel 
rechtstreeks verbinden met de digitale 
meter. 
 
2 extra ingangen: De optionele RJ11 
kabelinterface via de 6P/6C zijde 
verbinden met de module, de 3 losse 
geleiders dienen voor het aansluiten van 

2 extra binaire pulseningangen.  . 
 

Analoog/binaire ingangen: 
Er zijn totaal 4 puls ingangen te gebruiken, via de connector (pitch 
2.54mm) 
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. 

 Aangezien de ingangen vrij hoog-ohmig zijn omwille van het  
 troomverbruik, mogen er geen grote afstanden zijn tussen 

impulsgever en de RG.016. 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. 

Antenne: 
Op de SMA connector de meegeleverde antenne schroeven, bij montage 
in metalen kast kan een optionele antenne met magnetische voet worden  

bijbesteld. 
 

LoRa/FSK 
Bovenaan de gateway, onder de antenne-connector, bevindt zich een 2-
polige connector. Hier MOET de jumper verwijderd worden voor werking 
met de MILO (enkel FSK mogelijk).  
Praktisch: Om de jumper niet kwijt te raken zet hem op slechts 1 pin in 
FSK modus. Bij werking in LoRa modus dient de JUMPER opnieuw 
geplaatst. 
 

2. Configuratie : ZIE ON-LINE www.2-wire.be 
Voor de RF gateway zijn er 2 firmwareversies beschikbaar, standaard 
wordt de RF gateway uitgeleverd met versie 2. Voor koppeling met 
MEMo1 server is versie 1 nodig en deze firmwareversie 1 kan dan vanuit 
MEMo1 via Modbus worden ingeladen. 
 
De configuratie van de RF Gateway gebeurt in de gekoppelde webserver. 
In ondergaande hoofstukken bespreken we 3 van de 4  mogelijke 
koppelingen, de koppeling naar de MEM01 vind je in de handleiding RF 
Gateway (V1). 
 

 RF Gateway via MiLo: 
o MANUEEL 
o AUTOMATISCH 

 RF Gateway via MEMo1: (Zie online handleiding RF Gateway 
V1) 

 RF Gateway via MEMo2 
 RF Gateway als stand-alone module 

 
 

6. Algemene opmerking: 
 Enkel de smart plugs (FSK) en de BC.002 ingesteld op FSK  kunnen 

gelijktijdig met MiLo en MEMo communiceren. De RG.016 als 
slave kan niet gelijktijdig communiceren met MiLo en MEMO. 

 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  
webserver en handleiding ML.016 webserver 

 Optioneel: 
o Voeding 15VDC : DR-15-15 (werking als “slave”) 
o Externe antenne : ANT.060 (metalen kast) 
o RJ11 kabelinterface (2 extra ingangen)+3m RJ11 kabel 

7. Technische gegevens:  
Algemeen: 
Din-rail module voor draadloze communicatie naar de MILO of MEMO. 

RF frequentie: 868-869 MHz met instelbare LoRa settings 
RF modulatie: FSK of LORA (instelbaar via JUMPER op de 
RG.016 module 
Max RF vermogen: +15dBm 
Zendvermogen: 10mW 
Gevoeligheid: FSK: -105dBm / LORA: -130dBm 
Reikwijdte indoor/outdoor: FSK: ca 30m/100m; LORA 
100m/500m  

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): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
ingangen: digitaal of analoog NTC 10k  
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Digitale ingang(IN1…4): potentiaalvrij !! max 5V/1mA (0-logic: 
< 0.7V)   puls  
uur: min. 10 ms, max 10 pulsen/seconde   
Digitale ingang(IN5…6): Via RJ12 connector van de P1  poort:  
potentiaalvrij !! max 5V/1mA (0-logic: < 0.7V)   puls duur: min. 
10 ms, max 10 pulsen/seconde   
Analoge ingangen(IN1…4): temperatuursensor NTC 10k bereik 
– 15 tot +85°C  
P1 poort: seriële communicatie naar Nederlandse, Vlaamse en 
Brusselse  
P1 poort op de digitale meter (DSMR  2.x;4.x;5.x) 
Voeding:  
als master: voeding via Modbus (-,A,B,+) 
als “slave”: extern 15VDC/1.5A (MeanWell DR-15-15) 
Modbus : -,A,B,+ aansluiten 

 
Keurmerken: 

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

8. 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. 
 

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. 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


