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QUICK START 2-WIRE MEMO V2.3 
2-Wire energiemeters en modules aansluiten en 

configureren in de “MEMo2” webserver 

2-Wire 

2-Wire.net 

Doelstelling 
In deze verkorte handleiding voor de elektro installateur wordt een 2-wire installatie naar aansluiting, 
configuratie en bediening uitgelegd per type module. Op de 2-Wire.net website kan je voor elk van deze modules 
ook de meer uitgebreide handleiding gaan downloaden.  
 

1. WS.502 MEMo2 Webserver 
2. EMM.120 EMM.120CT 
3. EMM.220 en EMM.220MID 
4. EMM.320C 
5. EMM.530C 
6. EMM.630v1 
7. EMM.630v2 en EMM.630 MID 
8. EMM.630CT en EMM.630CT MID 
9. EMM.630MVCT 
10. EC.441   
11. REL.40 
12. PC.080   
13. EP.016 en TP.016 
14. BC.002 
15. ML.016 
16. RG.016 ( versie MEMo1) 
17. RG.016 ( versie MiLo, MEMo2 en stand-alone) 
18. ECF.08 
19. PPC.04 
20. Bijsluiter RG.016 
21. Bijsluiter EP.016+TP.016 
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WS.502 (MEMo2) webserver 
De "MEMo2" webserver vormt de basis van 
iedere 2-Wire installatie. Alle i/o modules 
worden ofwel op de RS485 bus aangesloten 
ofwel draadloos gekoppeld via LoRa of FSK op 
868MHz.  
 
Vanuit de Memo webserver worden deze i/o 
modules dan gevoed, geconfigureerd, 
uitgelezen en gelogd en logisch geschakeld.  
Configuratie en uitlezing gebeurt via de 
webbrowser op je tablet of PC zonder nood 

aan software. 
De webserver bevat ook FTP-client functionaliteit zodat data naar een 
centrale server kan worden opgeladen voor centraal beheer of voor back-
up van data. 

1. Aansluiten: 

 
 
Voeding MEMo:  
15 Volt DC via meegeleverde voeding, geen rekening houden met 
polariteit op de Memo aansluiting. Deze voeding apart af-zekeren met 
een 2P/6A automaat zodat het systeem kan worden uitgeschakeld bij 
werkzaamheden. 

RS485 Modbus:  

Datakabel: EIB kabel (max. 100 meter), Modbus kabel (max. 1000 
meter),…  
Topologie: enkel in lijn dus géén aftakkingen, beide bus-uiteinden 
afsluiten tussen A en B klem met meegeleverde eindweerstand 120 Ohm 

Verbinding: in functie van het 
type module enkel de nodige 
verbindingen maken:  
Ground(-),A,B,+  
Netwerk:  
RJ45, Memo rechtstreeks met 
PC, of via router of via switch 
verbinden. 
Opmerking : enkel bij de 
eerste verbinding moet PC 
met internet verbonden zijn 

om grafieken in te laden en op te slaan in het cache geheugen van de PC.  

2. Configuratie via tablet of PC: 
Verbinden maken met je MEMo server via Webbrowser op PC of Tablet: 
bv Google Chrome, Edge, Safari,…   
Opmerking: Pas na het aansluiten van de voeding en wanneer de LED op 
de Memo webserver een hart-beat toont is deze klaar voor 
communicatie. 
Stap 1:  
MEMo staat standaard ingesteld op DHCP, hij 
krijgt dus een IP adres van de router 
toegekend. Om dit IP adres te vinden kan je 
gebruik maken van de 2-Wire IP server 
scanner, deze kan je downloaden via onze 
website: https://www.2-wire.net/tutorials-
memo2/ 
Eventueel kan je vanaf deze Windows app 
een vast IP adres instellen in de MEMo server 
via de knop set IP. Na iedere wijziging gaat de 
server re-booten en dit duurt tot 30 
seconden. 

Stap 2  

Het gevonden IP adres bv. 192.168.1.11:8080 kan je dan invoeren in de 
webbrowser en zo kom je op de loginpagina van de webserver. 

• Login: adminIP 

• Paswoord : 2015 
(enkel via login: admin2-WIRE en 
zelfde paswoord als adminIP kan je 
extra gebruikers aanmaken) 
 
Lukt de verbinding niet dan krijg je 
melding dat je de pagina niet kan 
inladen en dan zitten je PC en je  
webserver waarschijnlijk in een 
andere IP range, Je moet dan van 
één van beide de range her-

instellen, voor de webserver kan dit via de IP serverscanner, voor de PC 
via netwerkinstellingen.  

Stap 3: 

Eenmaal ingelogd kom je via de knop 
“CONFIGURATION” op onderstaande 
webpagina: 

• Settings: algemene 
instellingen invoeren 

• Modules: alle energiemeters 
invoeren aan de hand van hun 
serienummer invoeren( zie vb 
EMM hieronder) 

• Channels: instellen 
visualisatie klant: volgorde 
kanalen, directories maken,… 

2.1. Upgrade firmware: 
 https://youtu.be/GEPd8D3NieM 
Ga naar “CONFIGURATION/SETTINGS” paragraaf 5 , klik op de knop 
“FIRMWARE VERSIONS” en als je webserver internetverbinding heeft 
worden beschikbare versie en geïnstalleerde versie weergegeven, gebeurt 
dit niet dan betekent dit dat je netwerkgegevens in paragraaf 2 niet juist 
zijn ingegeven (Probeer desnoods even door dezelfde waarden - subnet 
mask, gateway en DNS server- in te geven als deze op je PC:. 
Druk op de knop “install” en de webserver wordt geüpgraded. 
BELANGRIJK: Tijdens de upgrade procedure mag je de spanning of de 
internetverbinding  NIET ONDERBREKEN anders riskeer je dat de 
webserver beschadigd raakt!!! Wacht een paar minuten rustig af tot de 
webserver zichzelf REBOOT en is teruggekeerd naar de login pagina. 
Upgraden kan ook via de drukknoppen op de module  zie punt 3 

2.2. MODULES, energiemeters toevoegen 
Aan de hand van serienummers geprint op iedere  EC.441, PC.080 en 
RG.016 module of aan de hand van fictieve serienummers ( EMM.xxx 
reeks, calorimeters,…) kan je tot 64 logkanalen maken voor gekoppelde 
energiemeters. Hoe dit precies in het werk gaat wordt verder in deze 
handleiding uitgelegd bij ieder type module afzonderlijk. 

2.3. CHANNELS, kanalen instellen: 

Eenmaal alle modules ingevoerd kan je In deze sectie de volgorde van de 
energiekanalen aanpassen (sorteren) en groepen aanmaken. 

Sorteren: 

Ga naar 
CHANNELS en klik op SORTEER (1) 
Klik op de naam van de verbruiker(2) die je wenst te verplaatsen en  
klik vervolgens op het nieuwe locatie-adres(3) en de twee kanalen 
wisselen van plaats  
Ga zo door tot de volgorde klopt en druk op ZEND (4) om de wijziging te 
bevestigen. 
  

 

https://www.2-wire.net/tutorials-memo2/
https://www.2-wire.net/tutorials-memo2/
https://youtu.be/GEPd8D3NieM
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Groepen aanmaken

 
Vul een groep naam in(1) 
Druk op NIEUW(2), INDELING(3) wordt rood en er wordt gevraagd om 
groepen te resetten, druk dan op ja. Maak op deze wijze tot maximum 8 
groepen. Klik vervolgens in de lijst met kanalen (rechts) telkens op de 
laatste van de groep zodat de geselecteerde kanalen groen oplichten (3 
groepen = 3x klikken op positie 6,7,8) en Druk op ZEND(4) om de wijziging 
te bevestigen. 

3. Algemene opmerkingen: 
• Kijk telkens online voor de laatste versie van deze bijsluiter 

• Dit document is een slechts een verkorte  handleiding, meer 
details vind je in de MEMo  handleiding of in de YouTube 
Memo video-tutorial https://www.2-wire.net/tutorials-
memo2/ 

• Het is belangrijk om te werken met de nieuwste firmware in de 
webserver en de 2-Wire modules. Verbindt je MEMo met 
internet en via /configuratie/settings/… en INSTAL de nieuwste 
firmware ( zie ook de YouTube Memo video-tutorial). 

• MEMo2 is van de 2de generatie en MEMo2 heeft ingebouwde 
logica om verbruikers aan te sturen en daarvoor werd de 
databasestructuur volledig herwerkt. De SD kaart van MEMo is 
dus NIET compatibel met deze van MEMo2. 
Ook de configuratie van draadloze modules is anders dan in 
MEMo1 

• We hebben ook oplossingen voor remote acces via GPRS 
router, WiFi bridge, vraag ernaar of ga naar FAQ op onze site. 

• Eénmaal installatie en configuratie voltooid maak je via login 
admin2-WIRE tot 4 extra gebruikers aan met enkel 
leesrechten, zo beveilig je je configuratie. 

• Een webserver welke niet in verbinding staat met internet kan 
soms traag reageren bij het oproepen van zijn webpagina’s , 
dit komt omdat de server blijft zoeken naar een NTP tijd server 
om te synchroniseren en dat lukt niet zonder internet. 

• De MEMo2 configuratie, en 2 jaar logs worden opgeslagen op 
de interne SD kaart. Als er iets fout loopt met deze SD kaart 
zijn alle gegevens verloren. De oplossing is dat je ofwel de SD 
kaart regelmatig kopieert( bv. Via Win32DiskImager zie FAQ)  
ofwel een abonnement neemt bij een aanbieder van een 
cloudapplicatie ( vb. EnergieID.be).  
MEMo1 SD kaart is NIET compatibel met een MEMo2 SD kaart. 

• De MEMo server kan via de 2 drukknoppen op de module op 
verschillende manieren gereset of geüpdatet worden, zie 
handleiding MEMo of kijk bij FAQ op onze site.  
Samengevat : 

Drukken toetsen tijdens het runnen: 

• Toets 1: Upgrading Javascript en CSS. 

• Toets 2: Upgrading firmware Webserver WS500 
Drukken toetsen tijdens het opstarten spanning: 

• Toets 1: wissen volledige database, IP-adres reset, login 
en password 

• Toets 2: reset IP-adres en password.  
Bij iedere opstart of re-boot gaan telkens alle 4 de LEDs van de Memo 
branden, vanaf het moment 1LED overblijft en een andere volgens een 
hartbeat flikkert is de webserver actief, Als de webserver geen connectie 
heeft met internet kan de hartbeat wel een paar minuten op zich laten 
wachten.  

4. Technische gegevens 

Algemeen: 

Voeding MeanWell: 230 Vac, 50 Hz – beveiligen met automaat 2P/6A 
Voeding webserver: gestabiliseerd 15 VDC/1 A, Eigen verbruik: 2 VA 
Interne SD-kaart 4 GB/ (MEMo2 8of16GB ) 

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 op DIN-rail, breedte 2 modules 
Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 

Voeding: 15VDC gestabiliseerd 
Bus: RS485 Modbus RTU(-AB+) 
Bus: 2-wire (-+), max. 500mA enkel MEMo1 
Netwerk: RJ45 

Keurmerken: 

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

5. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 

6. 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/ 

7. 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 
  

mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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EMM.120 MID en EMM120 CT 
De EMM.120 en de EMM.120 CT  zijn 
geavanceerde mono-fase energie meters met 
Modbus RTU aansluiting. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display ofwel op de 
gekoppelde webserver. De module zit ingepakt in 
een 1 module brede DIN rail behuizing met ofwel 
directe stroomdoorgang tot 45A (EMM.120-MID) 
ofwel  een aansluiting voor een 100mVolt  

stroom-transfo voor indirecte stroommeting. (EMM.120CT). De spoel 
(100mVolt)  dient optioneel te worden bijbesteld, zie 2-Wire prijslijst. 
De spoelstroom instelling bij EMM.120CT is vooraf ingesteld ofwel op 50A 
ofwel op 100A, deze instelling kan wel uitgelezen maar niet gewijzigd 
worden via display enkel door onze supportdienst.   
Idem voor het Modbus adres, dit staat gedrukt op de verpakking en/of 
behuizing of  kan uitgelezen worden ( en niet gewijzigd worden ) via het 
LCD display. De beide modules hebben naast een RS485 aansluiting ook 
nog 2 puls uitgangen. 

1.Aansluiten: 

EMM.120 

 

Let op: anders als bij EMM.120CT!! 
Voeding: L1-in op Klem 1, L1-out op Klem 2, N in/out op Klem 4 
Modbus: G, A en B aansluiten 
 

EMM.120 CT ENKEL 100mVolt spoel  

 
Let op: anders als bij EMM.120!! 
Spoel: op Klem 1 en Klem 2 
Voeding: L1 op Klem 4, N op Klem 3 
Modbus: G, A en B aansluiten 
 
Opgelet 1: om spanningstoot te vermijden: eerst spoelgeleiders 
aansluiten, pas dan spoel om stroomgeleiden klippen!! Stroomspoel 
plaatsen enkel door vakbekwaam elektro installateur!!! Veiligheidsbril 
dragen bij iedere handeling met de spoelen!!! 
Opgelet 2: Via display toets altijd polariteit checken op display, indien 
negatief vermogen (Watt) of negatieve PF dan spoel openen en 
omdraaien! 
Opgelet3: Bij mono-fase meting in een méér-fase installatie, spanning en 
stroom meten op éénzelfde fase,: P( vermogen): U1 (spanning fase1) x 
I1(stroom fase1)x cos phi,  anders klopt de meting NIET!! 
 

2. Configuratie op het display: 
Deze beide modules zijn volledig voor-geconfigureerd, het Modbus adres 

staat geprint op de module of kan je aflezen in het display. De ingestelde 

Modbus parameters: 9600 8N1 

• Modbus adres : Id001...Id247 

• Baudrate:  9600 baud 

• Data: 8 bit 

• Parity: Prty n (parity none) 

• Stopbit 1 

• Extra voor EMM.120CT: Stroomsterkte spoel : Ct0100 ( staat 

vooringesteld op 100A spoel of op 50A spoel) 

Opmerking: de voor-ingestelde waarden kunnen enkel worden gewijzigd in 

de SET modus en dat via een PC software en een USB naar Modbus interface.  

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar:  /configuratie/modules:  

1. Voer een uniek fictief serienummer in startend met 01E gevolgd 

door een uniek getal met 5 cijfers: Vb. 01E00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. EMM.120 en druk op “NIEUW” 

en een invultabel verschijnt 

3. Geef een voor jou herkenbare naam aan de uitgang: Vb. 

VERBRUIK TOTAAL 

4. Kies mode TELLER (automatisch) 

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb. 25  ( EN NIET 025!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aan/uit-vinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als “Module OK” verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Door telkens kortstondig op de drukknop te 

duwen kan je alle meetwaarden en Modbus 

parameters aflezen: (waarde CT stroomspoel 

(10) enkel ingeval EMM.120CT) 

Total kWh→ Import kWh→ Export kWh→ 

Voltage → Current→ Power W→ Frequency 

→Power Factor → Modbus adres→ Baudrate 

→ Parity→ CT waarde 

De vooraf ingestelde Modbus parameters: 

9600 8N1 

De lijst met alle Modbus registers voor koppeling naar een Modbus 

uitleessysteem is beschikbaar via onze website 

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

• Meterstand import in kWh 

• Meterstand export in kWh 

• Spanning in Volt 

• Stroom in Ampère 

• Vermogen in Watt 

• Powerfactor 

• Reactief vermogen in VAr 

6. Algemene opmerkingen: 
• Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien in de 

webserver dan fictief serienummer startend met 02E00001 

 



 

     
   Qonnex 

4 Quick start 2-Wire Memo v2.3 

gebruiken en Modbus sub-adres 0 en 1 invullen, import verbruiks-

grafiek zit dan onder sub-adres 0 en export verbruiks-grafiek  zit 

onder sub-adres 1. 

 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502 

Webserver /configuration/channels 

• Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de 

E-meter voor zonnepanelen in volgens de richting van de stroom 

worden aangesloten.  

• Als vermogen in de webserver nul waarde toont dan is 

waarschijnlijk de polariteit van de spoel verkeerd 

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo, MEMo2 en MiLo worden uitgelezen 

• De stroomspoel mag met dezelfde sectie een paar meter worden 

verlengd. 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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 

 

  

mailto:info@2-wire.be
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EMM.220 en EMM.220-MID 
De EMM.220 is een geavanceerde mono fase 
energie meter met directe aansluiting tot 
100A. De configuratie van de meter gebeurt 
via de drukknop en het LCD display. De bi-
directionele meter (import en export) is 
geschikt voor zowel actieve als reactieve 
vermogen meting. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display ofwel via 
de gekoppelde webserver. De module heeft 
naast een RS485 aansluiting ook nog 2 puls 
uitgangen waarvan 1 configureerbaar. 

1. Aansluiten: 
 
Voeding:  
L1 in op Klem 1, 
L1 out op Klem 2, 
 N in/out op Klem 4 
Modbus: G, B en A aansluiten 
 
 
 
 
 
 

2. Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient normaal gezien enkel nog 

een UNIEK Modbus adres , getal tussen 1…247 te worden ingevoerd maar 

toch gelijk ook de andere Modbus parameters checken..  

Hoe kom je in SETUP: 

Op de rechterknop (enter) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, default 

paswoord PAS 1000 invullen door op de linker-knop (scroll) te drukken tot 1 

verschijnt, kort op enter drukken voor volgend getal ofwel lang op enter 

drukken om naar volgende setting te gaan. Via scroll de set-waarden 

doorlopen. Na een paar seconden wachten ga je automatisch uit het menu.  

De voor-ingestelde Modbus parameters: 9600 8N1 

• Modbus adres : Id001..Id247 (default 1) 

• Baudrate: b 9600 (default 9600) 

• 8 bit 

• Parity: Prty n (parity none) (default n) 

• Stopbit 1(default 1) 

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit 

display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor 

iedere meter.  

De lijst met alle Modbus registers voor koppeling naar een Modbus 

uitleessysteem is beschikbaar via onze website 

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules:  

 

1. Voer een uniek fictief serienummer in startend met 01E gevolgd 

door een uniek getal met 5 cijfers: Vb. 01E00002  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. EMM.220 en druk op “NIEUW” 

een invultabel verschijnt 

3. Geef een voor jou herkenbare naam aan de uitgang: Vb. 

VERBRUIK TOTAAL 

4. Kies mode TELLER (automatisch) 

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb. 25  ( EN NIET 025!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Door telkens kortstondig op de scroll drukknop te duwen kan je alle 

meetwaarden en Modbus parameters aflezen: 

Total kWh→ Import kWh→Export kWh→ Total kvarh→Import kVarh→ Export 

kVarh→ Max. Power Demand→Voltage →Current→W→ Var →VA→ Power 

Factor →Frequency →Pulse Constant→Modbusadres→Baudrate 

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

• Meterstand Import in kWh 

• Meterstand Export in kWh 

• Spanning in Volt 

• Stroom in Ampère 

• Vermogen in Watt 

• Powerfactor 

• Reactief vermogen Var 

6. Algemene opmerking: 
• Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien dan in de 

webserver fictief serienummer startend met 02E00001 gebruiken 

en Modbus sub-adres 0 en 1 invullen, importgrafiek zit dan onder 

sub-adres 0 en export onder sub-adres 1. 

 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.500  

webserver configuration/channelsOmdat de webserver geen 

negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor 

zonnepanelen volgens de richting van de stroom worden 

aangesloten.  

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo, MEMo2 en MiLo worden uitgelezen 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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. 
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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 
 

  

  

  

mailto:info@2-wire.be
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EMM.320C 
De EMM.320C budgetmeter is de 
combinatie van  een geavanceerde 
mono fase energie meter met directe 
aansluiting tot 100A en een ingebouwde 
2 polige vermogen-relais  tot 100A . 
De configuratie van de meter gebeurt via 
de drukknop en het LCD display. De bi-
directionele meter (import en export) is 
geschikt voor zowel actieve als reactieve 
vermogen meting. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display 
ofwel via de gekoppelde webserver. De 

module heeft naast een RS485 aansluiting ook nog een puls uitgang. 

1. Aansluiten: 
Voeding: L1 in op Klem 1, L1 out op 

Klem 2; N in op klem 3, N out op Klem 4 

Modbus:  A op kleine klem 2, B op 
kleine klem 1 aansluiten 
 
Puls: + op kleine klem 6, + op kleine 
klem 5  
 
 
 

2. Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient normaal gezien enkel nog 

een UNIEK Modbus adres , getal tussen 1…247 te worden ingevoerd maar 

toch gelijk ook de andere Modbus parameters checken..  

Hoe kom je in SETUP: 

Op de rechterknop (enter) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, default 

paswoord PAS 1000 invullen door op de linker-knop (scroll) te drukken tot 1 

verschijnt, kort op enter drukken voor volgend getal ofwel lang op enter 

drukken om naar volgende setting te gaan. Via scroll de set-waarden 

doorlopen. Na een paar seconden wachten ga je automatisch uit het menu.  

De voor-ingestelde Modbus parameters: 9600 8N1 

• Modbus adres : Id001..Id247 (default 1) 

• Baudrate: b 9600 (default 9600) 

• 8 bit 

• Parity: Prty n (parity none) (default n) 

• Stopbit 1(default 1) 

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit 

display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor 

iedere meter.  

De uitgebreide ( Engelse) handleiding met alle technische specificaties, 

gedetailleerde configuratie, Modbus registers is beschikbaar via onze website 

www.2-wire.net 

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules:  

 

1. Voer een uniek fictief serienummer in startend met 01E gevolgd 

door een uniek getal met 5 cijfers: Vb. 01E00123  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. EMM.320C en druk op “NIEUW” 

een invultabel verschijnt 

3. Geef een voor jou herkenbare naam aan de uitgang: Vb. IMPORT 

+RELAIS 

4. Kies mode BISTABIEL voor het kanaal waar je mee wil schakelen  

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb. 3  ( EN NIET 003!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in :  0 voor import, 1 voor export 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Door telkens kortstondig op de scroll drukknop te duwen kan je alle 

meetwaarden en Modbus parameters aflezen: 

Total kWh→ Import kWh→Export kWh→ Total kvarh→Import kVarh→ Export 

kVarh→ Max. Power Demand→Voltage →Current→W→ Var →VA→ Power 

Factor →Frequency →Pulse Constant→Modbusadres→Baudrate 

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

• Meterstand Import in kWh 

• Meterstand Export in kWh 

• Spanning in Volt 

• Stroom in Ampère 

• Vermogen in Watt 

• Powerfactor 

• Reactief vermogen Var 

6. Algemene opmerking: 
• Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien dan in de 

webserver fictief serienummer startend met vb. 02E00123 

gebruiken en Modbus sub-adres 0 en 1 invullen, importgrafiek zit 

dan onder sub-adres 0 en export onder sub-adres 1. 

Voor het kanaal met relais kies je MODE ‘BISTABIEL’ voor het 

andere kanaal kies je dan MODE’TELLER’ en dit kan zowel bij 

import of bij export kanaal zijn. 

 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502  

webserver configuration/channels. Omdat de webserver geen 

negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor 

zonnepanelen volgens de richting van de stroom worden 

aangesloten.  

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo2 worden uitgelezen 

• Manuele bediening kan vanuit de webserver met een aan/uit 

knop 

 

• Automatische bediening b.v. als budgetmeter, kan worden ingesteld 

via de visuele logica userinterface in de webserver. Zie handleiding 

logica MEMo2 

 

Voorbeeld  In onderstaande configuratie schakelt de budgetmeter voor 

10 minuten uit als er gedurende 10 minuten meer dan 500 Watt wordt 

http://www.2-wire.net/
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verbruikt, of schakelt uit tot de volgende uur-of dag overgang als 

respectievelijk uur-of dagverbruik werd overschreden. 

 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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 
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   Qonnex 

9 Quick start 2-Wire Memo v2.3 

EMM.530C 
De EMM.530C is de combinatie van een 
geavanceerde 3-fase energie meter met 
directe aansluiting tot 3x 100A en een 
ingebouwde 3 polige vermogen-relais  
tot 100A . 
De configuratie van de meter gebeurt via 
de drukknop en het LCD display. De bi-
directionele meter (import en export) is 
geschikt voor zowel actieve als reactieve 
vermogen meting. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display 
ofwel via de gekoppelde webserver. De 

module heeft naast een RS485 aansluiting ook nog 1 puls uitgang. 

1. Aansluiten: 
Voeding:  

L1 in op Klem 1, L1 out op Klem 3 
L2 in op Klem 4, L2 out op Klem 6 
L3 in op Klem 7, L3 out op Klem 9 
 N in/out op klem 10 
 
Modbus:  A op kleine klem 9, B op 
kleine klem 10 aansluiten 
 
Puls: + op kleine klem 7, + op 
kleine klem 8  

2. Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient normaal gezien enkel nog 

een UNIEK Modbus adres , getal tussen 1…247 te worden ingevoerd maar 

toch gelijk ook de andere Modbus parameters checken..  

Hoe kom je in SETUP: 

Op de rechterknop (enter) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, default 

paswoord PAS 1000 invullen door op de linker-knop (scroll) te drukken tot 1 

verschijnt, kort op enter drukken voor volgend getal ofwel lang op enter 

drukken om naar volgende setting te gaan. Via scroll de set-waarden 

doorlopen. Na een paar seconden wachten ga je automatisch uit het menu.  

De voor-ingestelde Modbus parameters: 9600 8N1 

• Modbus adres : Id001..Id247 (default 1) 

• Baudrate: b 9600 (default 9600) 

• 8 bit 

• Parity: Prty n (parity none) (default n) 

• Stopbit 1(default 1) 

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit 

display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor 

iedere meter.  

De uitgebreide ( Engelse) handleiding met alle technische specificaties, 

gedetailleerde configuratie, Modbus registers is beschikbaar via onze website 

www.2-wire.net 

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules:  

 

1. Voer een uniek fictief serienummer in startend met 03E gevolgd 

door een uniek getal met 5 cijfers: Vb. 03E00123  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. EMM.530C en druk op “NIEUW” 

een invultabel verschijnt 

3. Geef een voor jou herkenbare naam aan de uitgang: Vb. F1+ 

IMPORT +RELAIS, F2+EXPORT, F3 

4. Kies mode BISTABIEL voor het kanaal waar je mee wil schakelen 

en mode TELLER voor de 2 andere kanalen  

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb. 3  ( EN NIET 003!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in :  0 voor F1+import, 1 voor F2+export, 

2 voor F3 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Door telkens kortstondig op de scroll drukknop te duwen kan je alle 

meetwaarden en Modbus parameters aflezen: 

Total kWh→ Import kWh→Export kWh→ Total kvarh→Import kVarh→ Export 

kVarh→ L1L2L3Voltage → L1L2L3 Current→ L1L2L3 Power→ L1L2L3Total 

Power Factor →Frequency → Modbusadres→Baudrate→Parity→Pulse rate 

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

• Meterstand Import in kWh 

• Meterstand Export in kWh 

• Spanning in Volt 

• Stroom in Ampère 

• Vermogen in Watt 

• Powerfactor 

• Reactief vermogen Var 

6. Algemene opmerking: 
• De EMM.530C module is enkel geschikt voor een 3x380V+N  

• Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien dan in de 

webserver fictief serienummer startend met vb. 03E00123 

gebruiken en Modbus sub-adres 0,1 en 2 invullen, importgrafiek 

zit dan onder sub-adres 0 en export onder sub-adres 1. 

Voor het kanaal met relais kies je MODE ‘BISTABIEL’ voor de  

andere kanalen kies je dan MODE’TELLER’  

 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502  

webserver configuration/channels. Omdat de webserver geen 

negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor 

zonnepanelen volgens de richting van de stroom worden 

aangesloten.  

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo2 worden uitgelezen 

• Manuele bediening kan vanuit de webserver met een aan/uit 

knop 

 

• Automatische bediening b.v. als budgetmeter, kan worden ingesteld 

via de visuele logica userinterface in de webserver. Zie handleiding 

logica MEMo2 
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Voorbeeld  In onderstaande configuratie schakelt de budgetmeter voor 

10 minuten uit als er gedurende 10 minuten meer dan 500 Watt wordt 

verbruikt, of schakelt uit tot de volgende uur-of dag overgang als 

respectievelijk uur-of dagverbruik werd overschreden. 

 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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 
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EMM.630 v1 
De EMM.630 is een geavanceerde 3 fase 
energie monitor tot 100A. De configuratie van 
de meter gebeurt via de touch-knoppen en het 
LCD display. De bi-directionele meting meet 
verbruik op mono, 3x230V of 3x380V+N 
voedingen en zowel actieve als reactieve 
vermogens worden gemeten. De uitlezing van 
de verbruikswaarden kan via het display ofwel 
op de gekoppelde webserver. De module zit 
ingepakt in een 4 module brede DIN rail 

behuizing en heeft een rechtstreekse stroomaansluiting tot maximum 
100A. De module heeft naast een RS485 aansluiting ook nog 2 puls 
uitgangen waarvan 1 configureerbaar. 

1. Aansluiten: 

EMM.630: Mono-fase aansluiting: 

 

Op display: instellen als mono-fase: SYS 1P2 
Aansluiten: L in : Klem 1; L out: Klem 5; N in/out: Klem 4 
Modbus: enkel Modbus Klem A (=9) en B (=10) aansluiten 

EMM.630: 3x230V aansluiting 

 

 
Op display instellen als 3 fase 3 geleider: SYS 3P3 
Aansluiten:  

• L1 in : Klem 1; L1 out: Klem 5 

• L2 in +L2 out: Klem 4 (Stroom I2 (I1+I2+I3=0) wordt berekend 
en hoeft dus niet gemeten) 

• L3 in : Klem 3; L3 out: Klem 7 
Modbus: enkel Modbus Klem A (=9) en B (=10) aansluiten 

EMM.630: 3x380V+N 

 

Op display: instellen als 3 fase-4 geleider: SYS 3P4 
Aansluiten: 

• L1 in : Klem 1; L1 out: Klem 5 

• L2 in : Klem 2; L2 out: Klem 6 

• L3 in : Klem 3; L3 out: Klem 7 

• N in/out: Klem 4 
Modbus: enkel Modbus Klem A (=9) en B (=10) aansluiten 

2. Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient enkel nog een UNIEK 

Modbus adres , getal tussen 1…247 te worden ingevoerd en eventueel het 

type voeding mono,3x230V,3x380V+N. 

Hoe kom je in SETUP: 

Op de onderste knop 4 ( enter→) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, 

default paswoord PAS 1000 invullen door op de knop 2 ( M↑)  te drukken tot 

1, kort op knop 4 (enter ) drukken voor volgend getal ofwel iets langer op 

enter drukken om naar volgende setting te gaan. Via knop 3 (P↓) de set-

waarden doorlopen en de nodige Modbus waarden aanpassen.  

Kort op knop 1 (U/I ←) drukken om menu te verlaten. 

De in te stellen Modbus parameters en voeding: 

• Modbus adres : Id001...Id247 

• Baudrate: b 9600  

• Parity: Prty n (parity none) 

• Stopbit: 1 

• En type voeding: 1P2,3P3 of 3P4 

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit 

display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor 

iedere meter. 

De lijst met alle Modbus registers voor koppeling naar een Modbus 

uitleessysteem is beschikbaar via onze website 

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

1. Voer uniek fictief serienummer in 

startend met 03E gevolgd door een 

uniek getal met 5 cijfers: Vb. 03E00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. 

EMM.630 en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 3 

rijen, 1 rij per fase. Geef een voor jou 

herkenbare naam aan de iedere fase 

uitgang: Vb. Fase 1; Fase 2; Fase 3 

4. Kies telkens mode TELLER 

(automatisch) 

5. Voer het Modbus adres van de 

module in: Vb. 17  ( EN NIET 017!!) 

 

 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 (fase 1); altijd 1 (fase 2); altijd 

2 (fase 3); 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aan/uit-vinken 

8. Eenheid kWh kiezen (automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 
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4. Waarden aflezen op het display 
Er zijn 4 touch knoppen door hierop telkens kortstondig te duwen kan je 

volgende meetwaarden aflezen: 

Knop1 U/I (spanningen/stromen):  spanningen tussen fase-Neuter Volt→ 

stroom per fase in Ampere→ Harmonische op spanning tussen fase en neuter 

THD in %→ Harmonische op stroom THD in %→ 

Knop 2 M (frequentie, PF, piek): frequentie en powerfactor→ powerfactor 

per fase → maximale stroom per fase met ingestelde sampletijd na reset→ 

maximaal totaalvermogen ingestelde sampletijd na reset 

Knop 3 P (vermogens): actueel actief vermogen per fase in kW→ actueel 

reactief vermogen per fase in kVar→ actueel VA per fase in kVA→ 

totaalvermogen in kW, KVar, kVA 

Knop 4 E (energieverbruik meterstanden)*: meterstand totaal actief verbruik 

in kWh→ meterstand totaal reactief verbruik in kVarh→ meterstand import 

actief verbruik in kWh → meterstand export actief verbruik in kW → 

meterstand import actief verbruik in kVarh → meterstand export actief 

verbruik in kVarh → 

*opgelet meterstand op 2 lijnen lezen als 1 lijn:  0001 04.80 kWh=104,80kWh  

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

• Totaal actief verbruik over de 3 fasen: 

o Meterstand Import in kWh 

o Meterstand Export in kWh 

• Per fase: 

o Spanning in Volt 

o Stroom in Ampère 

o Vermogen in Watt 

o Powerfactor 

o Reactief vermogen VAR 

6. Algemene opmerking: 
• Importverbruik over de 3 fasen, in de html grafiek enkel met 1 uur 

resolutie, wordt berekend aan de hand van verschil tussen begin 

en eindtellerstand en het resultaat zie je in de webserver onder de 

grafiek van fase 1 ( Modbus sub-adres 0) 

• Exportverbruik zie je in de webserver onder de grafiek van fase 2 ( 

Modbus sub-adres 1) 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502  

webserver configuration/channels Omdat de webserver geen 

negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor 

zonnepanelen in volgens de richting van de stroom worden 

aangesloten.  

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo, MEMo2 en MiLo worden uitgelezen 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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 
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http://www.2-wire.net/
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EMM.630 v2 en EMM.630-MID 
 

De EMM.630 v2 is een geavanceerde 3 
fase energie monitor tot 100A. De 
configuratie van de meter gebeurt via de 
touch-knoppen en het LCD display. De bi-
directionele meting meet verbruik op 
mono, 3x230V of 3x380V+N voedingen en 
zowel actieve als reactieve vermogens 
worden gemeten. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display 
ofwel op de gekoppelde webserver. De 
module zit ingepakt in een 4 module 
brede DIN rail behuizing en heeft een 

rechtstreekse stroomaansluiting tot maximum 100A. De module heeft 
naast een RS485 aansluiting ook nog 2 puls uitgangen waarvan 1 
configureerbaar 

1. Aansluiten: 

EMM.630: Mono-fase aansluiting: 

 

Op display: instellen als mono-fase: SYS 
1P2 
Aansluiten: L in : Klem 1; L out: Klem 5;  
N in: Klem 4; N in: Klem 5 
Modbus: Modbus Klem A, B en G(-) 
aansluiten 
 
 
 
 
 
 

 

EMM.630: 3x230V aansluiting 

 
Op display instellen als 3 fase 3 
geleider: SYS 3P3 
Aansluiten:  

• L1 in : Klem 1; L1 out: Klem 5 

• L2 in : Klem 4; L2 out: Klem 8 

• L3 in : Klem 3; L3 out: Klem 7 
Modbus: Modbus Klem A, B en G(-) 
aansluiten 
 
 
 
 
 
 

 

EMM.630: 3x380V+N 

 
Op display: instellen als 3 fase-4 
geleider: SYS 3P4 
Aansluiten: 

• L1 in : Klem 1; L1 out: Klem 5 

• L2 in : Klem 2; L2 out: Klem 6 

• L3 in : Klem 3; L3 out: Klem 7 

• N in  : Klem 4; N  out: Klem 8 
Modbus: Modbus Klem A, B en G(-) 
aansluiten 
 
 
 
 

 

2: Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient enkel nog een UNIEK 

Modbus adres , getal tussen 1…247 te worden ingevoerd en eventueel het 

type voeding mono,3x230V,3x380V+N. 

Hoe kom je in SETUP: 

Op de onderste knop 4 ( enter→) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, 

default paswoord PAS 1000 invullen door op de knop 2 ( M↑)  te drukken tot 

1, kort op knop 4 (enter ) drukken voor volgend getal ofwel iets langer op 

enter drukken om naar volgende setting te gaan. Via knop 3 (P↓) de set-

waarden doorlopen en de nodige Modbus waarden aanpassen.  

Kort op knop 1 (U/I ←) drukken om menu te verlaten. 

De in te stellen Modbus parameters en voeding:9600 8N1 

• Modbus adres : Id001...Id247 

• Baudrate: b 9600  

• Parity: Prty n (parity none) 

• Stopbit: 1 

• En type voeding: 1P2,3P3 of 3P4 

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit 

display een uniek Modbus adres instellen (Id001..Id247 (default 1)) voor 

iedere meter. 

De lijst met alle Modbus registers voor koppeling naar een Modbus 

uitleessysteem is beschikbaar via onze website 

3: Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

1. Voer uniek fictief serienummer in 

startend met 03E gevolgd door een 

uniek getal met 5 cijfers: Vb. 

03E00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. 

EMM.630 en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 3 

rijen, 1 rij per fase. Geef een voor 

jou herkenbare naam aan de iedere 

fase uitgang: Vb. Fase 1; Fase 2; Fase 

3 

4. Kies telkens mode 

TELLER(automatisch) 

5. Voer het Modbus adres van de 

module in: Vb. 17  ( EN NIET 017!!) 

 

 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 (fase 1); altijd 1 (fase 2); altijd 2 

(fase 3); 

7. Log type: enkel als je werkt met opladen van data naar een centrale 

server de gewenste parameters aanvinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in orde 

anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling checken,…) 

4: Waarden aflezen op het display 
Er zijn 4 touch knoppen door hierop telkens kortstondig te duwen kan je 

volgende meetwaarden aflezen: 

Knop1 U/I (spanningen/stromen):  spanningen tussen fase-Neuter Volt→ 

stroom per fase in Ampere→ Harmonische op spanning tussen fase en neuter 

THD in %→ Harmonische op stroom THD in %→ 

Knop 2 M (frequentie, PF, piek): frequentie en powerfactor→ powerfactor 

per fase → maximale stroom per fase met ingestelde sampletijd na reset→ 

maximaal totaalvermogen ingestelde sampletijd na reset 
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Knop 3 P (vermogens): actueel actief vermogen per fase in kW→ actueel 

reactief vermogen per fase in kVar→ actueel VA per fase in kVA→ 

totaalvermogen in kW, KVar, kVA 

Knop 4 E (energieverbruik meterstanden)*: meterstand totaal actief verbruik 

in kWh→ meterstand totaal reactief verbruik in kVarh→ meterstand import 

actief verbruik in kWh → meterstand export actief verbruik in kW → 

meterstand import actief verbruik in kVarh → meterstand export actief 

verbruik in kVarh → 

*opgelet meterstand op 2 lijnen lezen als 1 lijn:  0001 04.80 kWh=104,80kWh  

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

• Totaal actief verbruik over de 3 fasen: 

o Meterstand Import in kWh 

o Meterstand Export in kWh 

• Per fase: 

o Spanning in Volt 

o Stroom in Ampère 

o Vermogen in Watt 

o Powerfactor 

o Reactief vermogen VAR 

6. Algemene opmerking: 
• Importverbruik over de 3 fasen, in de html grafiek enkel met 1 uur 

resolutie, wordt berekend aan de hand van verschil tussen begin 

en eindtellerstand en het resultaat zie je in de webserver onder de 

grafiek van fase 1 ( Modbus sub-adres 0) 

• Exportverbruik zie je in de webserver onder de grafiek van fase 2 ( 

Modbus sub-adres 1) 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502  

webserver 

• Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de 

E-meter voor zonnepanelen in volgens de richting van de stroom 

worden aangesloten.  

• Met behulp van de RG.016 module kan deze meter draadloos via 

MEMo, MEMo2 en MiLo worden uitgelezen. 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 

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. 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 
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EMM.630CT-MID (enkel 1A/5A stroomspoelen) 
De EMM.630 CT is een geavanceerde 3 fase 
energie monitor met rechtstreekse 
aansluiting op het lichtnet voor het meten 
van referentie spanningen en 3 aansluiting 
voor het koppelen van de stroomspoelen 
1A/5A CT waarmee verbruikers >100A 
kunnen worden gemeten. De configuratie 
van de meter gebeurt via de aanraaktoetsen 
op het frontpaneel en het LCD display. De bi-
directionele meting meet verbruik op mono, 
3x230V of 3x380V+N voedingen. Zowel 

actieve als reactieve vermogen worden gemeten. De uitlezing van de 
verbruikswaarden kan via het display ofwel op de gekoppelde webserver. 
De module zit ingepakt in een 4 module brede DIN rail behuizing. Deze 
energiemeter heeft naast een RS485 aansluiting ook nog 2 puls uitgangen 
waarvan 1 configureerbaar. 

1. Aansluiten: 
Opgelet 1: Om spanningstoot te vermijden: eerst spoelgeleiders aansluiten 

op de meter, pas dan spoel om stroomgeleiden klippen!! Stroomspoel 

plaatsen enkel door vakbekwaam elektro-installateur!!! Veiligheidsbril dragen 

bij iedere handeling met de spoelen!!!  

Opgelet 2: Bij de EMM.630 CT-MID kan het type spoel maar éénmaal 
worden ingegeven, zie punt 2. Configuratie op het display  

Opgelet 3: Na aansluiting van de spoelen via display toets “P” polariteit 

checken, indien negatief vermogen (Watt) of negatieve PF dan spoel openen 

en omdraaien! 

Opgelet 4: De gemeten referentiespanning en de gemeten stroom MOETEN 

op dezelfde fase: ALTIJD  uittesten met voltmeter : Voltage tussen geleider 

referentiespanning en geleider stroomspoel moet NUL zijn, anders heb je een 

foute meting!!  

EMM.630 CT: Mono-fase aansluiting 

  
Op display: instellen als mono-fase: SYS 1P2 
Referentiespanning: Neuter op Klem 1; Fase op Klem 4  
Stroomspoel: Stroompijl op spoel aanhouden, pijl wijst naar  
verbruiker! Zwarte geleider (=GND): Klem 19; Witte geleider: Klem 20 
Voedingspanning module: Neuter op Klem 6,Fase op Klem 5 
Opmerking : door-lus-Klem vlgde meter Klem 7= Klem 5; Klem 8= Klem6 
Modbus aansluiten: Klem A (=13) en B (=14) aansluiten (Versie 2: ook 
GND aansluiten!!) 

EMM.630 CT: 3x230V aansluiting 

  
Op display: instellen als 3fase/3geleider: SYS 3P3 
Referentiespanning: L1 op Klem 4; L2 op Klem 1;L3 op Klem 2  
Stroomspoel: Stroompijl op spoel aanhouden, pijl wijst naar verbruiker! 
Spoel L1: Zwarte geleider (=GND) op klem 19; Witte geleider op klem 20 
Spoel L2: Stroom I2 (I1+I2+I3=0) wordt berekend, hoeft dus niet gemeten 
en dus geen spoel nodig! 
Spoel L3:Zwarte geleider (=GND) op klem 15; Witte geleider op klem 16 
Voedingspanning: Neuter op Klem 6; Fase op Klem 5 

Opmerking : door-lus-Klem vlgde meter:Klem 7= Klem 5; Klem 8= Klem6 
Modbus aansluiting: Klem A (=14) en B (=13) aansluiten (Versie 2: ook 
GND aansluiten!!) 

EMM.630 CT: 3x380V+N aansluiting 

  

Op display: instellen als 3fase/3geleider: SYS 3P4 
Referentiespanning: L1 op Klem 4; L2 op Klem 3; L3 op Klem 2;  
N op Klem 1 
Stroomspoel: Stroompijl op spoel aanhouden, pijl wijst naar verbruiker! 
Spoel L1: Zwarte geleider (=GND) op Klem 19; Witte geleider op Klem 20 
Spoel L2: Zwarte geleider (=GND) op Klem 17; Witte geleider op Klem 18 
Spoel L3: Zwarte geleider (=GND) op Klem 15; Witte geleider op Klem 16 
Voedingspanning module: Neuter op Klem 6; Fase op Klem 5 
Opmerking: doorlus-Klem naar volgende meter Klem 7= Klem 5;Klem 8= 
Klem6 
Modbus aansluiting: Klem A (=14) en B (=13) aansluiten (Versie 2: ook GND 

aansluiten!!) 

2: Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient enkel nog te worden 

ingevoerd: 

• een UNIEK Modbus adres , getal tussen 1…247 

• het type voeding mono,3x230V,3x380V+N, standaard op 3x380+N 

• het type spoel: 

 Hoe kom je in SETUP: 

Op de onderste knop 4 ( enter→) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, 

default paswoord PAS 1000 invullen door op de knop 2 ( M↑)  te drukken tot 

1, kort op knop 4 (enter ) drukken voor volgend getal ofwel lang op enter 

drukken om naar volgende setting te gaan. Via knop 3 (P↓) de set-waarden 

doorlopen en de nodige Modbus waarden aanpassen. Kort op knop 1 (U/I ←) 

drukken om menu te verlaten. 

De in te stellen Modbus parameters: 9600 8N1 

• Modbus adres : Id001...Id247 

• Baudrate: b 9600  

• Parity: Prty n (parity none) 

• Data: 8 bit 

• Stopbit: 1 

• Secundaire stroomsterkte van de spoel 1Ampere of 5Ampere: SET 

Ct2 5 Bij de EMM.630CT-MID kan dit slechts éénmaal worden 

ingesteld  

• Vermenigvuldigingsfactor = verhouding primaire/ tot secundaire  

stroomsterkte van de spoel, Vb. 100A/5A=20: Ct rATE 0020  

Bij de EMM.630CT-MID kan dit slechts éénmaal worden ingesteld 

3: Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 
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1. Voer uniek fictief serienummer in startend 

met 03E gevolgd door een uniek getal met 5 

cijfers: Vb.. 03E00002  

2. Geef een naam aan de meter: Vb.. 

EMM.630CT en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 3 rijen, 1 rij per 

fase. Geef een voor jou herkenbare naam aan de 

iedere fase uitgang: Vb.. Fase 1, Fase 2, Fase 3 

 

4. Kies telkens mode TELLER(automatisch) 

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb.. 17  ( EN NIET 017!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 (fase 1); altijd 1 (fase 2); altijd 

2 (fase 3); 

7. Log-type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Eenheid kWh kiezen(automatisch) 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Er zijn 4 touch knoppen door hierop telkens kortstondig te duwen kan je 

volgende meetwaarden aflezen: 

Knop1 U/I (spanninge/stromen):  spanningen tussen fase-Neuter Volt→ 

stroom per fase in Ampere→ Harmonische op spanning tussen fase en neuter 

THD in %→ Harmonische op stroom THD in %→ 

Knop 2 M (frequentie, PF, piek): frequentie en powerfactor→ powerfactor 

per fase → maximale stroom per fase met ingestelde sampletijd na reset→ 

maximaal totaalvermogen ingestelde sampletijd na reset 

Knop 3 P (vermogens): actueel actief vermogen per fase in kW→ actueel 

reactief vermogen per fase in kVar→ actueel VA per fase in kVA→ 

totaalvermogen in kW, KVar, kVA 

Knop 4 E (energieverbruik meterstanden)*: meterstand totaal actief verbruik 

in kWh→ meterstand totaal reactief verbruik in kVarh→ meterstand import 

actief verbruik in kWh → meterstand export actief verbruik in kW → 

meterstand import actief verbruik in kVarh → meterstand export actief 

verbruik in kVarh → 

*opgelet meterstand op 2 lijnen lezen als 1 lijn:  0001 04.80 kWh=104,80kWh  

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

• Totaal actief verbruik over de 3 fasen: 

o Meterstand import in kWh 

o Meterstand export in kWh 

• Per fase: 

o Spanning in Volt 

o Stroom in Ampère 

o Vermogen in Watt 

o Power factor 

o Reactief vermogen VAR 

6. Algemene opmerking: 
• Importverbruik over de 3 fasen, in de html grafiek enkel met 1 uur 

resolutie, wordt berekend aan de hand van verschil tussen begin 

en eindtellerstand en het resultaat zie je in de webserver onder de 

grafiek van fase 1 ( Modbus sub-adres 0) 

• Exportverbruik zie je in de webserver onder fase 2 ( Modbus sub-

adres 1) 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie WS.500  webserver 

• Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de 

Emeter voor zonnepanelen in volgens de richting van de stroom 

worden aangesloten.  

• Als actueel vermogen op 0 staat in de webserver dan 

stroomrichting spoelen controleren via display  

• Stroomrichting spoelen is verkeerd als PF of vermogen op het 

display negatief staat, Nooit draden omwisselen van spoelen 

rond stroomvoerende geleider maar wel de spoel openmaken en 

omdraaien om stroomstoot te vermijden!!! 

• In het geval 3x230Volt wordt actueel vermogen Fase 2 altijd in de 

webserver als nul weergegeven omdat dit berekend vermogen 

negatief is en negatieve waarden worden niet getoond in de 

server. 

• Stroomspoelgeleiders mogen een paar meter worden verlengd 

maar wel met minstens dezelfde sectie 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 

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. 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 
  

mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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 EMM.630 MVCT v2 (enkel voor 333mVolt 

stroomspoelen) 
De EMM.630 MV CT is een geavanceerde 3 
fase energie monitor met rechtstreekse 
aansluiting op het lichtnet voor het meten 
van referentie spanningen en 3 aansluiting 
voor het koppelen van de stroomspoelen 
0.333mVolt CT waarmee verbruikers met 
kleine en grote stromen (afhankelijk van de 
gekozen stroomspoelen) kunnen worden 
gemeten. De configuratie van de meter 
gebeurt via de aanraaktoetsen op het 
frontpaneel en het LCD display. De bi-

directionele meting meet verbruik op mono, 3x230V, 3x380V of 
3x380V+N voedingen. Zowel actieve als reactieve vermogen worden 
gemeten. De uitlezing van de verbruikswaarden kan via het display ofwel 
op de gekoppelde webserver. De module zit ingepakt in een 4 module 
brede DIN rail behuizing. Deze energiemeter heeft naast een RS485 
aansluiting ook nog 2 puls uitgangen waarvan 1 configureerbaar. 

1 Aansluiten: 
Opgelet 1: Om spanningstoot te vermijden: eerst spoelgeleiders aansluiten 

op de meter, pas dan spoel om stroomgeleiden klippen!! Stroomspoel 

plaatsen enkel door vakbekwaam elektro-installateur!!! Veiligheidsbril dragen 

bij iedere handeling met de spoelen!!!  

Opgelet 2: Via display toets “P” polariteit checken, indien negatief vermogen 

(Watt) of negatieve PF dan betreffende spoel openen en omdraaien! 

Opgelet 3: De gemeten referentiespanning en de gemeten stroom MOETEN 

op dezelfde fase. Telkens uittesten met voltmeter : Voltage tussen geleider 

referentiespanning en geleider stroomspoel moet NUL zijn, anders heb je een 

foute meting!!  

EMM.630 MVCT: Mono-fase aansluiting 

 
Op display: instellen als mono-fase: SYS 1P2 
Referentiespanning: Neuter op Klem 1; 
Fase op Klem 4 
Stroomspoel: Stroompijl op spoel 
aanhouden, pijl wijst naar verbruiker!  
Zwarte geleider (=GND): Klem 19; Witte 
geleider: Klem 20 
AUX =Voedingspanning: Neuter op Klem 6; 
Fase op Klem 5 
Opmerking: door-lus-Klem vlgde meter: 
Klem 7= Klem 5;Klem 8= Klem6 
Modbus aansluiting:  Modbus Klem A (=14) 
en B (=13) en GND(=12) aansluiten 

 

EMM.630 MVCT: 3x230V aansluiting 

Op display: instellen als 3fase/3geleider: SYS 3P3 

Referentiespanning:  
L1 op Klem 4; L2 op Klem 1; L3 op Klem 2  
 
Stroomspoel: Stroompijl op spoel 
aanhouden, pijl wijst naar verbruiker! 

• Spoel L1:zwarte geleider (=GND): Klem 
19;Witte geleider: Klem 20 

• Spoel L2: Stroom I2 (I1+I2+I3=0) wordt 
berekend, hoeft dus niet gemeten en dus 
geen spoel nodig! 

• Spoel L3: Zwarte geleider (=GND): Klem 
15; Witte geleider: Klem 16 
 

 
AUX=Voedingspanning module:  
Neuter op Klem 6; Fase op Klem 5 
Opmerking: door-lus-Klem vlgde meter 
Klem 7= Klem 5; Klem 8= Klem6 
Modbus aansluiting:  Modbus Klem A (=14) en B (=13) GND (=12) 
aansluiten 

 

EMM.630 MVCT: 3x380V+N aansluiting 

Op display: instellen als 3fase/3geleider: SYS 
3P4 
Referentiespanning: L1 op Klem 4; L2 op 
Klem 3; L3 op Klem 2; N op Klem 1 
Stroomspoel: Stroompijl op spoel 
aanhouden, pijl wijst naar verbruiker! 

• Spoel L1: Zwarte geleider (=GND): Klem 
19; Witte geleider: Klem 20 

• Spoel L2:Zwarte geleider (=GND): Klem 
17; Witte geleider: Klem 18 

• Spoel L3: Zwarte geleider (=GND): Klem 
15; Witte geleider: Klem 16 
AUX=Voedingspanning module:  
Neuter op Klem 6; Fase op Klem 5 

Opmerking : doorlus-Klem naar volgende meter Klem 7= Klem 5; Klem 8= 
Klem6 
Modbus aansluiting: Modbus Klem A (=14) en B (=13) en GND(=12) 
aansluiten 

2. Configuratie op het display: 
Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient enkel nog te worden 

ingevoerd: 

• een UNIEK Modbus adres , getal tussen 1…247 

• het type voeding mono,3x230V,3x380V+N, standaard op 3x380+N 

• het type spoel 

 Hoe kom je in SETUP: 

Op de onderste knop 4 ( enter) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, 

default paswoord PAS 1000 invullen door op de knop 2 ( M↑)  te drukken tot 

1, kort op knop 4 (enter ) drukken voor volgend getal ofwel lang op enter 

drukken om naar volgende setting te gaan. Via knop 3 (P↓) de set-waarden 

doorlopen en de nodige Modbus waarden aanpassen. Kort op knop 1 (U/I ←) 

drukken om menu te verlaten. 

De in te stellen Modbus parameters:9600 8N1 

• Modbus adres : Id001...Id247 

• Baudrate: b 9600  

• Data: 8 bit 

• Parity: Prty n (parity none) 

• Stopbit: 1 

• Secundaire spanning van de spoel 333mVolt 

• Bereik stroomsterkte van de spoel, Vb. 75A Ct  0075  

3. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

 

1. Voer uniek fictief serienummer in startend 

met 03E gevolgd door een uniek getal met 5 

cijfers: Vb.. 03E00002  

2. Geef een naam aan de meter: Vb.. 

EMM.630CT en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 3 rijen, 1 rij per 

fase. Geef een voor jou herkenbare naam aan de 

iedere fase uitgang: Vb.. Fase 1, Fase 2, Fase 3 

 

4. Kies telkens mode TELLER 

5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb.. 17  ( EN NIET 017!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 (fase 1); altijd 1 (fase 2); altijd 

2 (fase 3); 

7. Log-type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 
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8. Eenheid kWh kiezen 

9. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

4. Waarden aflezen op het display 
Er zijn 4 touch knoppen door hierop telkens kortstondig te duwen kan je 

volgende meetwaarden aflezen: 

Knop1 U/I (spanninge/stromen):  spanningen tussen fase-Neuter Volt→ 

stroom per fase in Ampere→ Harmonische op spanning tussen fase en neuter 

THD in %→ Harmonische op stroom THD in %→ 

Knop 2 M (frequentie, PF, piek): frequentie en powerfactor→ powerfactor 

per fase → maximale stroom per fase met ingestelde sampletijd na reset→ 

maximaal totaalvermogen ingestelde sampletijd na reset 

Knop 3 P (vermogens): actueel actief vermogen per fase in kW→ actueel 

reactief vermogen per fase in kVar→ actueel VA per fase in kVA→ 

totaalvermogen in kW, KVar, kVA 

Knop 4 E (energieverbruik meterstanden)*: meterstand totaal actief verbruik 

in kWh→ meterstand totaal reactief verbruik in kVarh→ meterstand import 

actief verbruik in kWh → meterstand export actief verbruik in kW → 

meterstand import actief verbruik in kVarh → meterstand export actief 

verbruik in kVarh → 

*opgelet meterstand op 2 lijnen lezen als 1 lijn:  0001 04.80 kWh=104,80kWh  

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

Totaal actief verbruik over de 3 fasen: 

• Meterstand import in kWh 

• Meterstand export in kWh 
Meetwaarden per fase: 

• Spanning in Volt 

• Stroom in Ampère 

• Vermogen in Watt 

• Power factor 

• Reactief vermogen in VAR 

6. Algemene opmerking: 
• Importverbruik over de 3 fasen, in de html grafiek enkel met 1 uur 

resolutie, wordt berekend aan de hand van verschil tussen begin 

en eindtellerstand en het resultaat zie je in de webserver onder de 

grafiek van fase 1 ( Modbus sub-adres 0) 

• Exportverbruik zie je in de webserver onder fase 2 ( Modbus sub-

adres 1) 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.502  

webserver 

• Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de 

Emeter voor zonnepanelen  volgens de richting van de stroom 

worden aangesloten.  

• Als actueel vermogen op 0 staat in de webserver dan 

stroomrichting spoelen controleren 

• Stroomrichting spoelen is verkeerd als PF of vermogen op het 

display negatief staat, Nooit draden omwisselen van spoelen 

rond stroomvoerende geleider maar wel de spoel openmaken en 

omdraaien om stroomstoot te vermijden!!! 

• In het geval 3x230Volt wordt actueel vermogen Fase 2 altijd als 

nul weergegeven omdat dit berekend vermogen negatief is en 

negatieve waarden worden niet getoond in de server. 

• Stroomspoelgeleiders mogen een paar meter worden verlengd 

maar wel met minstens dezelfde sectie 

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

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

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. 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 
  

http://www.2-wire.net/contact/
mailto:info@2-wire.be
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EC.441 energy counter 
De Energy Counter heeft 4 ingangen voor het 
tellen, meten en registreren van 
binnenkomende pulsen en/of 
temperatuurwaarden van de 2-Wire NTC 
sensor. Op de 4 andere ingangen worden de 
meegeleverde stroomspoelen aangesloten. 
De energy counter is gekoppeld met de 
webserver via de RS.485 Modbus aansluiting. 
De configuratie gebeurt vanuit de webserver. 
Er kunnen meerdere energy counters op de  
MEMo webserver worden aangesloten. 

1. Aansluiten: 
Voeding : bovenaan 230 Volt 
referentiespanning aansluiten 
RS485 Modbus: Verbinden 4x :  G(-
),A,B,+  

• CT klemmen (1-4):   

• Zwarte draad: - klem 

• Witte draad : + klem 

• Draden CT : kant van de 
belasting 
Pulsen ingangen (4-8): 4 analoog 
binaire ingangen voor: 

• Potentiaalvrije contacten 

• NTC voeler ( van 2-Wire) 
 

Opmerkingen :  

• ingangen zijn optisch gescheiden 

• verlengen ingangen beperken tot een paar meter. 

• De 4 CT’s en de 230Volt ingang altijd op dezelfde fase 
aansluiten. 

• 4 galvanisch geïsoleerde puls ingangen 0-5v/2mA, minimum 
aan/uit tijd pulsen = 100msec; Min. Pulsduur 20msec; 
Max.4…5 pulsen per seconde 

2. Configuratie via tablet of PC: 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

 

1. Voer het serienummer in welke geprint staat op de module: Vb.. 

08M00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb.. EC.441 en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 8 rijen, 1 rij per meetkanaal. De eerste 

4 zijn de stroomspoelen, de volgende 4 zijn de binair/analoge 

ingangen, geef een voor jou herkenbare naam aan de iedere 

meetingang: Vb.. CT Totaal; CT kring 1; NTC 1;… 

4. Kies telkens mode:  TELLER voor de CT ingangen en de pulsteller 

ingangen, THERMO voor de thermostaat ingangen, TELLER voor 

het tellen van pulsen, TIJD voor het meten van puls-tijden,… 

5. Voer telkens opnieuw UNIEKE Modbus adressen in ( kies bvb 

hetzelfde als het CH nummer  van de module in: Vb. 9  ( EN NIET 

09!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 bij deze module 

7. Log-type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Waarde van de puls ingeven: bv. 1000 pulsen = 1 m3; of opbrengst 

na 1 uur opgeven( MODE 4 =tijd): bv na 1 uur 4000ml stookolie 

verbruikt   

9. Eenheid kWh kiezen voor de CT, water m3W, gas m3G,… 

10. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

3. Welke waarden worden gelogd. 
MEMo logt om de 60 seconden en de waarden welke worden gelogd kan je 

aflezen onder punt 7 LOGTYPE zo is dit bij de CT’s: 

o Interne meterstand in kWh, voor verbruiksmetingen 

o Spanning in Volt 

o Stroom in Ampère 

o Vermogen in Watt 

o Power factor 

4. Algemene opmerking: 
• Een EC module kan enkel 4 elektrische verbruiken van éénzelfde 

fase meten. 

• Er wordt slechts in één richting gemeten 

• De slimme meterkoppeling in deze module  is NIET actief. 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie punt WS.502 

webserver 

5. Technische gegevens:  

Algemeen: 

Voeding: max 15V/50mA, te leveren door webserver.  
Nauwkeurigheid: +/‐ 5% voor alle metingen 

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 op DIN-rail, breedte 2 modules 
Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
Bus aansluiting: GND (‐),A, B en VDD (+), 12 Volt laagspanning, 
bij voorkeur afgeschermde EIB bus‐kabel gebruiken 
Referentiespanning: 230Vac/ 50 Hz, verbruik<1W  
Ingang IN 1…4: aansluiting stroomtransfo’s : bijgeleverd, max 
stroom: 40A 
ingang IN 5..8: 
Als digitale ingangen: potentiaalvrij !! max 5V/1mA (0‐logic: < 
0.7V)   puls-duur: min. 20 msec , max 5 pulsen/seconde/ingang 
Als analoge ingangen: temperatuursensor NTC 10k bereik – 15 
tot +85°C  
Seriële ingang: min. 5V / max 15V (baudrate i.f.v. protocol, min 
2400 baud, max 115200 baud), schakelcontact voor P1‐poort: 
open collector, max 25V/10mA: NIET MEER ACTIEF 

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) Isolatie tussen referentiespanning, 
stroomtransfo’s en bus: 3750V 

6. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• Het apparaat niet openen – de garantie vervalt bij opening van 
het apparaat. 
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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. 
 

7. 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/ 
 

8. 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 
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REL.40 Relay module 
De REL.40 module heeft 4 bi-
stabiele, potentiaalvrije 16A 
relaiscontacten voor het schakelen 
van gekoppelde verbruikers. 
 
Deze module kan ofwel bedraad 
via Modbus ofwel draadloos via 
LoRa RF vanuit de gekoppelde 
MEMo2 webserver worden 
geconfigureerd en aangestuurd. 
 
Op de front staan er 4 
drukknoppen voor manuele 
bediening en 4 controle-leds. Er 

kunnen meerdere REL.40 op de MEMo2 webserver worden aangesloten. 

1. Aansluiten: 
Voeding : bovenaan links 15-18VDC  of 
verbinden met de +- voedingklemmen van de 
MEMo2 webserver, er dient niet gelet op de 
polariteit. 
 
RS485 Modbus: Verbinden met A,B van de 
Memo2 webserver  
 
Relais uitgangen( R1..R4): 4 bi-stabiele 
potentiaalvrije 16A relaiscontacten 
 
 
 

 

2. Configuratie via tablet of PC: 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

 

Voer het serienummer in welke geprint staat op de module: Vb.. 
04R00001  
De mode is steeds ‘BISTABIEL’, en het Modbusadres moet ‘UNIEK’ zijn. 
(range 1-254) voor elk van de vier uitgangen. 
Het subadres wordt later besproken (logica) 
Men kan een verbruik meten indien de verbruiker een gekend vast 
vermogen heeft. Om het uur-verbruik te berekenen wordt de aan-tijd 
vermenigvuldigd met het constante vermogen. 
Onder ‘PARA6’ vult men dan het verbruik/uur in. De ‘UNITS’ zijn te kiezen 
uit kWh, m3 gas, m3 water of liter Fuel. 
 

Communicatie via MODBUS: 

Indien deze module rechtstreeks is verbonden met de MEMo2,  vult men 
enkel het serienummer in. Bij ‘Module Name’ kan men eventueel een 
naam naar keuze voor de module ingeven.  
Druk op ‘ZEND’ . Indien ‘Module NOK’ verschijnt, is mogelijk de module 
niet gevoed (15-18V DC) of is de Modbus niet correct verbonden. 
 

Communicatie via RF:  

De relay-module kan gevoed worden met een externe DC voeding 15-18V 
(ca 10VA is voldoende). De antenne dient gemonteerd te worden. 
Om het verschil te weten tussen Modbus en RF, moet in de configuratie 
nu onder ‘Module Name’  een ‘dummy’ gateway SN ingevuld te worden.( 
vb 08g00001 of 08G00001)  

 
 
Bij drukken op ‘ZEND’ zal er ‘Module NOK’ verschijnen. De RF-module 
moet eerst ‘gekoppeld’ of ‘ge-JOINED’ worden met de MEMo2. 
 

JOIN:  

Om in de ‘JOIN-mode’ te komen, moet 
de voeding van de relay module   
losgekoppeld worden, en terug 
aangesloten. De 4 status-leds zullen nu 
beurtelings oplichten. 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 leds. 
Druk op ‘TEST’ en je kan nu de FW-versie 
uitlezen. 
Tevens zal je bij het eerste kanaal de RSSI 
kunnen uitlezen (ontvangststerkte) 
 

Manuele bediening: 

De 4 toetsen op de module dienen vooral om een ‘test’ uit te voeren van 
de verbonden uitgangen. 
 

VERTRAGINGEN IN-UITSCHAKELEN: 

Het kan soms wenselijk zijn om bepaalde vertragingen in te bouwen  

• Onder ‘PARA3’ kan de gewenste inschakelvertraging ingegeven 
worden (0-255 sec) 

• Onder ‘PARA5’ kan de gewenste uitschakelvertraging 
ingegeven worden (0-255 sec) 

Druk steeds op ‘ZEND’ om deze wijzigingen in te voeren. 
Om dit te testen drukt men op de overeenkomende druktoets op de 
relais-module. 

• Bij een inschakelvertraging zal de statusled eerst knipperen tot 
de vertraging bereikt is. Nadien schakelt de relay in. 

• Bij een uitschakelvertraging zal de statusled direct uitgaan, 
maar de relay zal pas uitschakelen na de ingegeven vertraging. 

 

OF-LOGICA: 

Men kan ook een relais ‘linken’ met andere relay’s.  
Als voorbeeld: 3 zoneventielen, aangesloten op RELAY1-2-3 en een 
circulatiepomp, aangesloten op RELAY4. 
Wanneer er 1 of meerdere zoneventielen aanstaan, moet ook de 
circulatiepomp starten. 
Onder ‘SUBAD’ kan men het te verbinden relay invullen (1-4) 
OPGELET!  Zorg dat je geen ‘oscillator’ maakt. Wanneer je een relay 
gelinkt hebt, mag deze relay  niet gelinkt worden met zichzelf of met 
dezelfde relay die de opdracht geeft.   
 
Voorbeeld: RELAY1-2-3 zijn gelinkt naar RELAY4. RELAY4 zal nu aangaan 
wanneer er 1 of meerdere relay’s aanstaan. RELAY4 zal pas uitgaan 
wanneer RELAY1-2-3 uitstaan. 
De OF-logica houdt geen rekening met eventuele in-uitschakel 
vertragingen van de opdrachtgevers. 
Indien ook RELAY4 een vertraging moet hebben, kan je deze ingeven bij 
‘PARA3’ en ‘PARA5’  
Voorbeeld: RELAY4 heeft een inschakelvertraging van 10sec en een 
uitschakelvertraging van 5sec. 
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Om vertragingen of linken te verwijderen dient men deze parameters 
terug op NUL te zetten. 
(Steeds op ‘ZEND’ drukken om deze gegevens te activeren) 

3. Algemene opmerking: 
• Een REL.40 module kan manueel bediend worden via de 

drukknoppen of kan manueel bediend worden met een aan-uit 

knop in de webserver, of via de OF-logica . De bedoeling is echter 

vooral om automatisch te kunnen schakelen via instelbare logica 

en hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk logica in de MEMo2 

handleiding. 

• Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie punt WS.502 

webserver 

5. Technische gegevens:  

Algemeen: 

Voeding: max 15..18 VDC /40mA  
Maximale schakelstroom: Max 16A/230VAC ohmse belasting 
Maximaal vermogen: 3000Watt 
Reikwijdte naar MEMo2 : indoor ca 30m, outdoor 200m 

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 op DIN-rail, breedte 2 modules 
Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
Voeding: max 15..18 VDC /40mA, geen polariteit  
Bus aansluiting: Modbus A, B bij voorkeur afgeschermde EIB 
bus‐kabel gebruiken 
Uitgang R1…R4:  bi-stabiel, potentiaalvrij, Max. 16A/250V 
ohmse belasting per contact 
LEDs: 4 status leds, 1 powerled en 1 communicatieled 
Druktoets : 4 druktoetsen manuele bediening houdt rekening 
met ingestelde tijdsvertraging 
RF communicatie: 868 MHz 20mW, LORA -120dBm 
gevoeligheid 

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)  

6. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
 

7. 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/ 
 

8. 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 
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PC.080 Pulse Counter 
De Pulse Counter heeft 8 binaire ingangen 
voor het tellen, meten en registreren van 
binnenkomende pulsen. Pulseningang 1 tot 4 
is bovendien ook geschikt voor het meten van 
temperaturen via de 2-Wire NTC sensoren. 
De puls counter is gekoppeld met de "MEMo" 
webserver via de 2-wire-bus aansluiting. De 
configuratie gebeurt vanuit de webserver. Er 
kunnen meerdere pulse counters op de 2-
wire webserver worden aangesloten. 

De PC.080 is NIET koppelbaar op de MEMo2 webserver. Als 
ingangsmodule kan je hier de EC.441 of de RG.016 module gebruiken. 

1. Aansluiten: 
 
Voeding : de voeding voor deze module 
gebeurt via de bus 
Bus: 2-Wire protocol, enkel GRD(-) en + 
aansluiten 
Puls ingangen (1-4): zowel binaire als 
analoge contacten aansluiten: 

• Potentiaalvrije contacten 

• NTC voeler ( van 2-Wire) 
Puls ingangen (4-8): enkel binaire contacten 

• Potentiaalvrije contacten 
 

Opmerkingen :  

• Ingangen 4-8 zijn optisch gescheiden 

• verlengen ingangen beperken tot een paar meter. 

• Bij potentiaalvrije ingangen speelt polariteit geen rol, echter bij 

sommige meetmodules is de puls-uitgang wel polariteitsgevoelig 

in dat geval zwarte draad (ground) aansluiten op de – klem. 

2. Configuratie via tablet of PC: 
In de webserver ga naar  /configuratie/modules: 

 

1. Voer het serienummer in wat geprint staat op de module : Vb.. 

08C00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. PC.080 en druk op “NIEUW” 

3. Er verschijnt een tabel met 8 rijen, 1 rij per meetkanaal. De eerste 

4 zijn de binair/analoge ingangen de volgende 4 zijn enkel binaire 

ingangen, geef een voor jou herkenbare naam aan de iedere 

meetingang: Vb.. gasmeter, watermeter, regenwater, …. 

4. Kies telkens mode:  TELLER voor de pulsteller ingangen, THERMO 

voor de thermostaat ingangen, TIJD voor het meten van puls-

tijden,… 

5. Voer telkens opnieuw UNIEKE Modbus adressen in ( kies bvb 

hetzelfde als het CH nummer  van de module in: Vb. 1  ( EN NIET 

01!!) 

6. Geef Modbus sub-adres in : altijd 0 bij deze module 

7. Log-type: enkel als je werkt met opladen van data naar een 

centrale server de gewenste parameters aanvinken 

8. Waarde van de puls ingeven: bv. 1000 pulsen = 1 m3; of opbrengst 

na 1 uur opgeven( MODE 4 =tijd): bv na 1 uur 4000ml stookolie 

verbruikt   

9. Eenheid kWh kiezen voor de CT, water m3W, gas m3G,… 

10. Druk op “ZEND” als Module OK verschijnt is de programmatie in 

orde anders zie handleiding (Modbus adres fout, bekabeling 

checken,…) 

3: Welke waarden worden gelogd. 
MEMo logt om de 60 seconden en de waarden welke worden gelogd kan je 

aflezen onder punt 7 LOGTYPE zo is dit bij een watermeter: 

o Actueel verbruik in Liter 

o Verbruik in M3 

4. Algemene opmerking: 
• Puls-ingangen mogen slechts enkele meters worden verlengd. 

• 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 punt WS.500  

webserver 

5. Technische gegevens:  

Algemeen: 

Voeding module: max 15V/15mA, te leveren via 2draadsbus (2-
Wire) en dus door webserver. 
Eigen verbruik: 2 VA 

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 op DIN-rail, breedte 2 modules 
Afmetingen (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
Bus aansluiting: GND (‐) en VDD (+), 12 Volt laagspanning, bij 
voorkeur afgeschermde EIB bus‐kabel gebruiken 
Digitale ingangen (Ingang 1…8): potentiaalvrij !! max 5V/1mA 
(0‐logic: < 0.7V)   puls duur: min. 20 msec , max 4…5 
pulsen/seconde    
Analoge ingangen(Ingang 1…4): temperatuursensor NTC 10k 
bereik – 15 tot +85°C (ingang IN 1‐2‐3‐4) 

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) 

6. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage 
overeenkomstig EN 50022 en moet in een gesloten 
verdeelbord worden gemonteerd. 

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

• 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. 
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7. 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/ 
 

8. 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 
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EP.16A en TP.16A smart plug 
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 ‘thermostaat-plug’ , en kan 

een elektrische verwarming aan/uit schakelen in functie 

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 (MEMo1 via de RF gateway, 

MEMo2 rechtstreeks ) 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. Beide EP.16A en 

TP.16A zijn verkrijgbaar met PEN-aarde en met RAND-aarde. 

1. Aansluiten 
Om een gegarandeerde RF ontvangst te verzekeren moet de MILO 
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, 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 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. 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.  
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.  
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. 

 
 
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. 
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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 stopkontact 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) 
 

OPMERKING: 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 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 

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: 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. 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. 
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. 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 
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BC.002 Wireless RF 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) 
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 
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. 

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 switch moet dan uitgezet worden. Wanneer 
men werkt met de MEMO, 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) 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: 

• Wanneer beide leds knipperen: battery low !  

• Wanneer enkel led1 brandt: battery ca 50% 

• Wanneer enkel led2 brandt: battery ca 75% 

• Wanneer 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. 
 
MILO: 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’. 
Open de behuizing (indien reeds gesloten) van de BC.002. Zet de voeding 
aan. Druk nu op de ‘PROGRAM’ toets (bovenaan links op PCB) en blijf 
drukken tot BEIDE leds branden (ca 6 seconden).    
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 ! 
 
MEMO1 + RG.016: De configuratie van de MEMO of RG.016 worden hier 
niet vermeld. Zie hiervoor handleiding MEMo1 

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:   
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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) 
De procedure is nu hetzelfde zoals beschreven bij MILO. 
Zet de voeding van de BC.002 aan. Druk nu 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 !!)  

3. UPGRADING: (ENKEL VIA MILO MOGELIJK !) 
Om upgrading van de firmware mogelijk te maken, moet de BC.002 
tijdelijk een permanente verbinding hebben met de MILO. De MILO zal 
elke module die moet geüpgraded worden uitvoeren. 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. 
 
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 5.2 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. SERIENUMMERS 
Het ‘basis’ serienummer van de module is 02Bxxxx1, waarvan het laatste 
cijfer steeds ‘1’ is. Voor de configuratie van zowel MEMO als 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    

7. Algemene opmerking: 
Puls-ingangen mogen slechts enkele meters worden verlengd. 
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 

8. 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  

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): 60mm x 60mm x 19mm 
Gewicht: ongeveer 65 gram 

Aansluitingen: 
2 ingangen: digitaal of analoog NTC 10k  
Digitale ingang(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. 

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 
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ML.016 MiLo Webserver 
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.   

1. Aansluiten: 
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 en maak er 
verbinding mee. 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 IP adressen moeten in dezelfde ‘range’ zitten als uw WiFi netwerk.  
Indien niet gekend, best te bevragen aan een netwerk specialist!  

Koppeling met de P1 poort: 
Met de meegeleverde RJ11 4P/4C cross-kabel kan je de MiLo verbinden 
met de P1 poort op de Nederlandse of Vlaamse digitale meter.  
De 2x vrouwelijke connector + kabelinterface is enkel nodig als je naast de 
P1 ook de2 impulsingangen van de MiLo webserver wil gebruiken   
 

   
 
Op de digitale meter staat het DSMR protocol vermeld bv. DSMR 5.0. 

Door in de configuratie bv serienummer 05p00001 in te voeren lees je de 
import waarde van de digitale meter uit. Maar hierover meer in de MiLo 
handleiding welke je online kan downloaden van de 2-Wire website bij:  
https://www.2-wire.net/product/home-energy-monitor-web-server-milo/ 
   

2. Configuratie via tablet of PC: 
Eénmaal op de MiLo webpagina kom je via de MILO knop bovenaan in het 
setupscherm: 
 

 
 
De configuratie gebeurt op basis van serienummer welke  

• ofwel op de module geprint staan EP.16A, BC.002, ECF.08,… 

• Ofwel worden gegenereerd in de GW_TOOL knop van de 
webserver  

 
 
Maar nog eens , de volledige actuele handleiding vind je terug op de 
website bij de productfiche van de MiLo server. 

3. Algemene opmerking: 
• Een MiLo server kan maximaal 16 energiekanalen loggen en deze 

komen uit: 

o De P1 poort op de MiLo naar de digitale meter: P1 

import, P1 export, P1 gas  

o De 2 pulseningangen op de MiLo module 

o De P1 poort aansluiting op de RG.016 module 

o De 4 pulseningangen op de RG.016 module 

o De 2 pulseningangen op de BC.002 module 

o Smart plugs 

o De 4 CT en de 4 pulseningangen op de EQF.08 module 

o Modbus energiemeters welke aangesloten zitten op 

een RG.016 module… 

• De MiLo website is ‘responsive’ dit betekent dat een smartphone , 

een tablet en een pc elk hun eigen lay-out krijgen. 

4. 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) 

https://www.2-wire.net/product/home-energy-monitor-web-server-milo/
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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 
  

mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/


 

     
   Qonnex 

32 Quick start 2-Wire Memo v2.3 

RG.016 RF Gateway (versie MEMo1) 
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 als  “master” of als 

“slave” worden geconfigureerd terwijl de communicatie zowel over LoRa 

(Long Range) als over FSK als over beide gelijk kan. 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: 

Als master RF gateway:  
De Gateway is via Modbus verbonden met de 
MEMo webserver en wordt vandaaruit ook 
gevoed, dus géén externe 15VDC voeding 
nodig. 
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 de energiemeters 
aangesloten en gevoed. 
P1 poort:   
De P1 poort via een RJ11 kabel 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, de RJ11 6P/4C zijde via de 
vrouwelijke RJ11 en verlengsnoer verbinden 
met de digitale meter. 

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 
stroomverbruik, 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). geplaats 

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  
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 hoofdstuk bespreken we enkel de koppeling naar de 
MEM01 : 
 

• RF Gateway via MiLo: (Zie handleiding RF Gateway V2) 
o MANUEEL 
o AUTOMATISCH 

• RF Gateway via MEMo1:  

• RF Gateway via MEMo2: (Zie handleiding RF Gateway V2) 

• RF Gateway als stand-alone module(Zie handleiding RF 
Gateway V2) 

Configuratie RF gateway via MEMo1 server 
 
De bedoeling van de RG.016 is om via de webserver WS.500 ook 
draadloos te kunnen communiceren met de RF plugs EP.16A en TP.16A 
(thermostaat), de BC.002 (pulsteller) en de P1 poort. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een draadloze Modbus-verbinding te 
maken met andere gateways. De gateway, verbonden met de MEMO, is 
nu de ‘master’, en de andere gateways worden ‘slave’. ( 1 Master- max. 
16 slave’s) 
  
Aangezien er maximum 8 kanalen per module in de MEMO mogelijk zijn, 
heeft de master intern 2 opeenvolgende serienummers.(vb 08G00011, en 
08G00012  ) Het basis SN bevat de eerste 8 kanalen, en het 
daaropvolgend SN bevat de 8 volgende kanalen. Met de master kan men 
communiceren met andere RF-modules zoals de RF-plugs, of de BC.002 
batterij module.   
 
De slave is een identieke module zoals de master, met SN 08Gxxxx1, maar 
deze heeft maximaal 8 kanalen. Bij configuratie zal het SN 08gxxxx1 
worden(kleine letter ‘g’), zodat er onderscheid kan gemaakt worden 
tussen master en slave’s.  Er kunnen tot 30 modbus-modules verbonden 
worden met één slave. 
 
ER MOGEN GEEN RF-modules IN DE CONFIGURATIE VAN EEN SLAVE 
VOORKOMEN.(dit is enkel mogelijk met de master) 
 
Ieder kanaal in de MASTER moet steeds een uniek Modbus adres hebben, 
in te vullen onder ‘ADDR’ . 
 
NB. BOVENAAN DE GATEWAY, ONDER DE ANTENNE-CONNECTOR, BEVINDT ZICH EEN 2-
POLIGE CONNECTOR(LORA). 
WANNEER ER EEN SLAVE AANWEZIG IS, OF EEN BATTERY-PULSCOUNTER(BC.002),  KAN 

MEN COMMUNICEREN VIA FSK OF LORA ™  
WANNEER ER GROTE AFSTANDEN MOETEN OVERBRUGD WORDEN (MEER DAN 50-
100M), DIENT MEN TE KIEZEN VOOR LORA ™. DAN MOET DE JUMPER GEPLAATST 

WORDEN OP DE MASTER. EVENEENS MOET DAN OOK ZOWEL BIJ DE SLAVE ALS DE 

BC.002 DE ‘LORA JUMPER’ GEPLAATST WORDEN. 
 
NB. INDIEN DE GATEWAY IN ‘LORA MODE’ STAAT, ZAL DE GATEWAY TIJDELIJK 

OMSCHAKELEN NAAR FSK BIJ BEDIENING VAN RF-PLUGS, OMDAT DE RF-PLUGS ENKEL 

VIA FSK KUNNEN COMMUNICEREN. 
 
Wanneer de voeding wordt aangezet bij master of slave,  zullen de twee 
eerste leds alternerend knipperen gedurende maximum 1 minuut. (JOIN-
mode) 
Indien FSK (jumper verwijderd), zullen Led3 en Led6 branden en Led4 en 
Led5 uit zijn. 
Indien LORA (jumper geplaatst), zullen Led3, Led4, Led5 en Led6 branden. 
 
STURING RF- PLUGS: (enkel met de master mogelijk !) 
Iedere RF plug heeft een uniek serienummer (EP.16A: 10Sxxxxx, ET.16A: 
10Txxxxx) 
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Het karakter (S of T) en de 5 laatste cijfers moeten onder ‘PARA3’ ingevuld 
te worden. 
De mode moet ingesteld staan volgens de module: Thermo voor EP.16A, 
Bi-stabiel voor EP.16A.   
Het sub-adres ‘SUBAD’ speelt geen rol (0 is de voorkeur).  
 
In onderstaand voorbeeld: de 5 eerste kanalen zijn RF plugs, met SN 
10S00003,11,10,16 en 9 
Het 6e kanaal is een thermostaat-plug, met SN 10T00031. 

 
DIGITALE INGANGEN: 

Er kunnen tot 6 ingangen gekoppeld worden met de master en 6 ingangen 
op elke slave. (ingang 5 en 6 via de RJ11 kabel) 
De mode bepaalt het type ingang:  Teller (pulsen) of Tijd (timebase). 
Het subadres bepaalt de fysieke ingang: 1-6 = ingang1-6. 
 
NB. WANNEER OOK DE P1-POORT GEBRUIKT WORDT, KAN INGANG6 NIET GEBRUIKT 

WORDEN ! 
Onder ‘PARA6’ moet de eenheid /uur ingevuld worden. 
Voorbeeld: master SN 08G00002 
kanaal 1:  mode ‘TIJD’, adres1, subad = 1 = ingang1, 3500ml/u fuel 
kanaal6:  mode ‘TELLER’, adres6, subad = 2 = ingang2 , 2500 pulsen/m3 
gas

 
Voorbeeld: slave SN 08g00021 
kanaal 1:  mode ‘TIJD’, adres81, subad = 1 = ingang1, 1000ml/u gas 
kanaal2:  mode ‘TELLER’, adres82, subad = 2 = ingang2 , 100 pulsen/m3 
gas 

  
 

ANALOGE INGANGEN:  

Er kunnen tot 4 analoge ingangen gekoppeld worden, zowel op de master 
als op slave’s:  
De mode is ‘THsensor’. Het subadres bepaald de ingang van de sensor en 
het aantal opeenvolgende sensoren. Het eerste getal is de ingang (1 tot 
4), het tweede getal het aantal sensoren(1 tot 4). 
Hierdoor is het mogelijk om tot 4 sensoren gelijktijdig te zien in dezelfde 
(uur)grafiek. 
Let wel op dat het aantal sensoren begrenst wordt door de keuze van de 
eerste ingang. 
Vb. 3 sensoren nodig, dan kan de eerste ingang 1 of 2 zijn, maar niet 3 of 
4. 
 
Voorbeeld:  
kanaal6: mode ‘THsensor’, adres7, subad=32: sensor1 = ingang3, sensor2 
= ingang4 
Kanaal8: mode ‘THsensor’, adres9, subad=21: sensor1=ingang2, PARA3 = 
(02)B00051 (BC.002) 
Dit kanaal ontvangt nu data van een batterij-gevoede RFmodule.  
DIT IS ENKEL MOGELIJK OP DE MASTER-GATEWAY ! 

 
 
P1 POORT:  Wanneer de P1-poort gebruikt wordt, kan ingang6 NIET 
gebruikt worden ! 
De mode is ‘P1 port’.   
Het subadres bepaalt de gewenste data en protocol: Het eerste cijfer 
geeft het protocol: 
(1 = Frankrijk,) 2 = NL 2.0, 4 = NL 4.0, 5 = NL 5.0 en BE 
Het tweede cijfer omvat het type data: 
1 = import dag + nacht, 2 = export dag + nacht, 3 = gas, 4 = import dag, 5 = 
import nacht,  
6 = export dag, 7 = export nacht 
Uiteraard moet bij ieder gebruikt P1 kanaal het protocol dezelfde zijn ! 
Vb. P1 poort  DSMR5.0 (5) :  
kanaal6: adres85, subad 51 = DSMR5.0 (5), import (1) 
kanaal7: adres86, subad 52 = DSMR5.0 (5), export (2) 
kanaal8: adres87, subad 53 = DSMR5.0 (5), gas (3) 

 
 
EXTERNE PULSEN:  Indien er externe pulsen zijn, afkomstig van een 
draadloze RF-module BC.002, 
moet er onder subadres de ingang (1 of 2) ingevuld worden.  
 Bij PARA3 staat de letter ‘B’ en de laatste 5 cijfers van het SN. (vb. SN = 
02B00051, dan is PARA3 =  B00051) De mode is ‘TELLER’ (pulsen) of ‘TIJD’ 
(tijdmeting) 
Onder ‘PARA6’ moet de eenheid /uur ingevuld worden. 
Vb. SN 02B00051, de eerste ingang is een teller, met 200 pulsen/m3 
water 

 
 
MASTER: Na verzenden (’ZEND’) van de parameters naar de master, zal 
hier de 2 eerste leds alternerend knipperen. Deze module staat nu 
gedurende 1 minuut in de ‘JOIN’ mode, om te koppelen met de RF-
modules of slave’s (zie later). De ‘JOIN’mode kan direct uitgeschakeld 
worden door op ‘DOWNLOAD’ te drukken.(zie later) 

 

MODBUS KOPPELING:  

Met 1 master, en een of meerdere slave’s, kan men ook een draadloze 
modbus opzetten. 
Er kan steeds maar EEN master-gateway zijn, maar er kunnen meerdere 
slave’s gekoppeld worden, elk met hun eigen modbus-modules.(opgelet: 
som van alle modules = maximum 32) 
In de configuratie van de master of slave’s dient men niets te 
ondernemen om een ‘modbus-bridge’ te maken. De webserver zal zelf 
deze koppeling opzetten.  
Onthouden: Het SN van een slave moet steeds ingevoerd worden met de 
kleine letter ‘g’.  
 Voorbeeld: slave SN 08G12341 wordt 08g12341, zodat de webserver 
onderscheid kan maken  tussen master en slave’s.  Het totaal aantal 
modbus-modules, inbegrepen master en slave’s is 32 ! 
 
Alle modbus modules (EMM… EC080, caloriemeter, watermeter) worden 
geconfigureerd zoals normaal.  
EEN TOEVOEGING moet nu gebeuren: alle modbus modules die 
verbonden zijn met een slave, moet als naam het serienummer hebben 
van de slave (08gxxxx1) 
Bij het ingeven van een serienummer (vb 02E00001) en deze is 
aangesloten op een slave met SN 08G00021, zal men als naam ingeven: 
08g00021 
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Wanneer de modbus-modules 
reeds bestaand zijn, selecteer in 
de configuratie de te koppelen 
module, en druk op ‘WIJZIG’. De 
naam van deze toets wordt nu 
‘BEVESTIG’ 
Nu kan je onder ‘Module Name’ 
het serienummer invoeren van de 
slave. Druk nadien op ‘BEVESTIG’ 
om de wijziging in te voeren. 
 
 
 
 
Vb. module EMM220, adres65, is 
aangesloten op slave met SN 

08G00021. De modulenaam van de EMM220 zal dus zijn: 08g00021 
 

 
Wanneer men nu drukt op ‘ZEND’ zal bij de eerste indienststelling 
waarschijnlijk ‘Module not found’ verschijnen. 
Dit betekent dat de koppeling niet in orde is. De reden is dat alle RF-
modules en ook de slave’s moeten ‘gekoppeld’ worden met de master. 
Zie hieronder voor de koppeling 
Merk op, dat bij een geslaagde koppeling, na drukken op ‘DOWNLOAD’ 
onder ‘CH’ de ontvangststerkte (RSSI) te lezen is van de RF-modules. 
(modules moeten wel reeds enige tijd in werking zijn) 
Kijk ook na dat de ‘LORA’ jumpers op master en slave dezelfde instelling 
hebben! 
 

3. JOINEN VAN MODULES  

JOIN MASTER MET RF-PLUGGEN EN BC.002: 

Selecteer in de configuratie de master-module, waarin de RF-modules 
voorkomen. 
RF pluggen moeten eerst zonder spanning gezet worden, en nadien 
aansluiten. 
De led op de plug zal gedurende 60 seconden traag knipperen. (JOIN-
mode)  
Indien de plug niet knippert, zal deze nog in de ‘backup’ mode staan. 
Onderbreek terug de spanning, houdt de aan/uit toets ingedrukt en zet 
dan de spanning aan. De led zal nu knipperen. Laat nu de aan/uit toets 
los. 
Wanneer je meerdere plugs moet koppelen, probeer deze handelingen zo 
snel mogelijk te doen zodat de timeout (60sec) nog niet verstreken is 
vooraleer men start met de JOIN mode. 
Druk in de configuratie nu op ‘ZEND’ bij de master. 
De leds op de master zullen ook knipperen. De master zal nu de pincode 
doorzenden naar alle RF-plugs die in de configuratie van de master 
voorkomen. Wanneer een plug zijn code ontvangt, zal deze even snel 
knipperen en vervolgens zal de led uitgaan. Deze plug is nu gekoppeld. 
Na enige tijd zullen alle plugs gekoppeld zijn. Indien nodig kan je deze 
procedure terug herhalen voor andere RF-modules. 
TIP: Om een goede controle te verkrijgen welke plug wel of niet 
gekoppeld is, kan je elke plug apart inpluggen in de nabijheid van uw 
laptop. Bij drukken op ‘ZEND’ van de master, heb je direct een visuele 
controle wanneer deze plug gekoppeld is. (led stopt met knipperen) 
Bij de BC.002 dient men de ‘PROGRAM’ knop in te drukken tot er 1 led 
brand.(JOIN-mode). 
Wanneer de leds even snel knipperen en uitgaan is deze module 
gekoppeld. 
Wanneer de JOIN-mode direct moet stoppen, drukt men op ‘DOWNLOAD’ 
van de master. 
NB. Tijdens de JOIN-mode wordt er GEEN ENKELE verbruiksdata gelogd !! 
 

JOIN MASTER met SLAVE 

Elke slave moet dezelfde pincode hebben als de master (JOIN). Wanneer 
alle modbus modules aangesloten en onder spanning staan, kan de 
voeding van de slave worden aangezet. 
Beide leds op de slave zullen gedurende 1 minuut alternerend knipperen. 
Indien de master nog in de ‘JOIN mode’ staat (knipperen leds), druk dan 
eerst op ‘DOWNLOAD om deze mode te stoppen ! 
In de configuratie selecteert men nu deze slave .(SN 08gxxxx1) 
Druk nu op ‘ZEND’. Wanneer de leds op de slave even snel knipperen en 
doven is deze slave gekoppeld met de master.( ‘MODULE OK’ verschijnt) 
Wanneer men nu op ‘DOWNLOAD’ drukt, zie je de huidige firmware 
versie van de slave. 
(NB. Upgrading slave kan enkel met een rechtstreekse koppeling van de 
modbus met de WS500) 
Herhaal deze stappen voor eventueel andere modules of slave’s. 
 

JOIN MEMO met MILO: 

Zoals reeds beschreven moeten alle RF-modules en de gateway’s een 
pincode krijgen voor beveiliging van het RF-netwerk. 
Bij de MEMO kan je in ‘SETTINGS’ een pincode ingeven ofwel  het MAC 
adres van de MEMO gebruiken. 
Wanneer het vinkje naast ‘JOIN MILO Mac’ NIET is aangevinkt, worden de 
3 laatste cijfers van het Mac-adres gebruikt. Wordt het vinkje WEL 
aangevinkt, dan wordt de pincode gebruikt van de 3 velden 
(hexadecimaal !!) Deze velden mogen nu NIET NUL zijn! 
(de bedoeling is dat, wanneer je ook een MILO bezit, je dezelfde plugs 
zowel met de MEMO als met de MILO kan gebruiken. Je vult dan de 
laatste 3 Mac-cijfers van je MILO in en aanvinken)  
Bij configuratie van de gateway -module, zal de MEMO de gewenste 
pincode meesturen.  

 
 

UPGRADING FIRMWARE: 

In de MEMO kan je onder ‘SETTINGS’ bij ‘FIRMWARE VERSIONS’ zien of de 
huidige FW actueel is. 
Indien er een nieuwe versie zou zijn voor ‘RF GATEWAY RG.016’, kan je 
drukken op ‘DOWNLOAD’ 
Zodra de firmware is ingeladen ga je naar ‘MODULES’ en selecteer de 
gateway, met serienummer eindigend op 1 (= deel1 master). Enkel met 
dit serienummer kan je de firmware upgraden ! 
Druk eerst op ‘DOWNLOAD’ en dan wordt de huidige FW-versie getoond 
van de gateway. 
Druk vervolgens op ‘UPGRADE’ en de webserver zal nu de nieuwe 
firmware installeren in de master. 
 
BELANGRIJK: WANNEER JE EEN SLAVE WIL UPGRADEN, MOET EERST DE MASTER 

REEDS GEÜPGRADED ZIJN !!! SELECTEER DE MODULE VAN DE GEWENSTE SLAVE, EN DRUK 

EERST OP ‘DOWNLOAD’. JE KAN DE HUIDIGE FW-VERSIE LEZEN. DRUK NU OP 

‘UPGRADE’ EN DE MASTER ZAL NU DE NIEUWE FIRMWARE INSTALLEREN IN DE SLAVE. 
DIT PROCES KAN NIET ONDERBROKEN WORDEN EN ZAL CA 2 MINUTEN DUREN (VIA RF 

GAAT DIT TRAGER DAN RECHTSTREEKSE VERBINDING MET MODBUS) 
 

SAMENVATTING PARAMETERS GW MASTER en SLAVE: 

GW master (SN 08Gxxxx1 en 08Gxxxx2) : 
GW slave (SN 08gxxxx1) 
 

 

ENKEL OP MASTER:

KOPPELING MODE ADR SUB PARA3 PARA6

RF plug EP.16A BISTABIEL 1-254 0 Sxxxxx 0

RF plug TP.16A THERMO 1-254 0 Txxxxx 0

RF batt BC.002 TELLER 1-254 1(of 2) ingang1 of 2 Bxxxxx pulsen/u

TIJD 1-254 1(of 2) ingang1 of 3 Bxxxxx verbruik/u

SENSOR 1-254 11 (12 of 21)-1e = ingang/2e = aantal Bxxxxx 0

OP MASTER EN SLAVE:

KOPPELING MODE ADR SUB PARA3 PARA6

P1 poort P1poort 1-254 21… 53 0 0

1e = protocol (2-4-5)

2e = type data (1=import,2=export,3=gas….)

Pulsen TELLER 1-254 1-6 (ingang1 tot 6) 0 pulsen/u

Tijdbasis TIJD 1-254 1-6 (ingang1 tot 6) 0 verbruik/u

THsensor SENSOR 1-254 11..41-1e = ingang/2e = aantal opeenvolgende sensoren0 0
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Opmerkingen: De te koppelen modbus-modules moeten als module-naam 
het serienummer  van de slave hebben. (vb naam = 08g00121) 
Het serienummer van een gateway eindigt steeds op 1, en gaat per 10 
omhoog. De master GW heeft 2 delen: 08Gxxxx1 (8 kanalen) en 08Gxxxx2 
(8kanalen) 
 In welk deel van de master je RF-modules koppelt heeft geen belang. 

Screendump voorbeeld configuratie MEMO  

Vb. MASTER DEEL2: SN 08G00002 
CH1: vrij 
CH2 : 1 RF plug TP.16A, mode THERMO, adres 2, SN (10)T00002 
CH3 : 1 RF plug EP.16A, mode BISTABIEL, adres 4, SN (10)S00001 
CH4 : P1 poort, mode P1port, adres 5, DSMR5.0, import 
CH5 : vrij 
CH6 : 2 temp-sensoren, ingang3 en ingang4 aangesloten op de GW master   
CH7: 1 pulsteller, mode TELLER, adres 8, aangesloten op ingang1 van 
BC.002, SN (02)B00051 
CH8 : 1 temp-sensor, adres 9, ingang2 aangesloten op BC.002, SN 
(02)B00051 
  

 
Vb. SLAVE : SN08g00021 
CH1: adr 81, subad =1 : ingang1 aangesloten, tijdbasis, 1000ml/u gas 
CH2: adr 82, subad = 2: ingang2 aangesloten, 100 pulsen/m3 water 
CH3: adr 83, subad = 32: ingang3 en ingang4 aangesloten op NTCvoelers 
CH6 : adr 85, subad = 51: P1poort,  DSMR5.0, import 
CH7 : adr 86, subad = 52: P1poort,  DSMR5.0, export 
CH8 : adr 87, subad = 53: P1poort,  DSMR5.0, gas 
 

 
 
SLAVE: Na verzenden (’ZEND’) van de parameters , zal deze module 
automatisch herstarten. De 2 eerste leds zullen kort knipperen. De 
nieuwe gegevens zijn nu ingevoerd. Er zal ‘Module OK’ verschijnen. 
Wanneer je nu drukt op ‘DOWNLOAD’, zal de FWversie verschijnen en op 
de plaats van het kanaalnr, zal de ontvangststerkte getoond worden van 
deze slave ( -xx dBm) 
Dit geeft dus ook een goede controle over de correcte werking van de 
slave. 
(LORA: -130dBm is de grens, FSK: -105dBm is de grens) 
 

 
 

GRAFISCHE VOORSTELLING LINKEN NAAR GATEWAY SLAVE’S of RF plugs: 

Met een tweede gateway kan je een modbus-bridge maken. Dit is een 
draadloze modbus-verbinding. Om grote afstanden te overbruggen (ca 
500m open lucht, 100m indoor), kan gekozen worden voor de 

performante LORA ™ communicatie. Een nadeel is de relatief lange 
transmissie tijden (ca 500 bits/s) (jumper ‘LORA’ moet aanwezig zijn !) 
In deze afbeelding kan je de structuur volgen van een mogelijke 
opstelling. 

 

6.BIJLAGE LORA SETTINGS 
Experimenteel kan men ook het zendbereik van de LORA-transceivers 
aanpassen in functie van een aantal parameters. 
In de master kan men, onder een willekeurig kanaal waar PARA3  niet 
gebruikt wordt, een parameter invoeren. De parameter moet beginnen 
met de letter ‘L’, gevolgd door een cijfer 0-33. 
Deze parameter mag slechts 1x voorkomen in de master ! (zowel in deel1 
als deel2) 
Indien geen parameter gebruikt wordt, zal standaard L0 gebruikt worden. 
 
OPGELET !!! INDIEN DEZE PARAMETER GEWIJZIGD WORDT, MOETEN OOK ALLE RF-
MODULES, VERBONDEN MET LORA, AANGEPAST WORDEN. (RF-PLUGGEN NIET 

AANGEZIEN DEZE ENKEL MET FSK WERKEN. 

Eerst een beetje uitleg over LORA: 

Er zijn 3 belangrijke gegevens, welke de afstand, maar ook de ‘zendtijd’ 
beïnvloeden:  (zie tabel onderaan) 
BW = bandwidth CR = coding rate (4/x)  SF = spreading 
factor 
Een algemene regel is: hoe langer de zendtijd (time on air), hoe groter de 
afstand. Er werden echter limieten opgelegd zodat de zendtijd van 1 
transmissie niet meer bedraagt dan 1000msec. 

Procedure ingeval deze parameter gewijzigd wordt: 

Geef bij de master de nieuwe parameter in onder PARA3 van een ‘vrij’ 
kanaal. (vb L25) 
De procedure is gelijk aan de reeds eerder genoemde ‘JOIN module’. 
Druk op ‘ZEND’ (module komt nu 1 minuut in de ‘JOIN mode’.) 
 
BC.002: Bij de BC.002 dien je deze module op te starten in de JOIN-mode 
(drukken op PROGR-button tot er nog 1 led brandt). Wanneer de master 
ook in de ‘JOIN mode’ staat (binnen de minuut), zal na enige tijd de leds 
op de BC.002 even snel knipperen en stoppen. De verbinding is geslaagd.  
 
RG.016 SLAVE: Indien de master nog in JOIN mode staat, moet je eerst 
deze stoppen door op ‘DOWNLOAD’ te drukken. Selecteer nu een 
serienummer van een slave (08gxxxx1) 
Wanneer je nu op ‘ZEND’ drukt, zal de master trachten om verbinding te 
maken met de nieuwe settings. Mogelijk moet je enkele pogingen doen 
tot er ‘Module OK’ verschijnt. Druk op ‘DOWNLOAD’. Bij correcte werking 
wordt de FW-versie getoond. 
Herhaal deze procedure voor alle andere slave’s. 
 
Mocht het niet lukken om verbinding te maken met een slave, dan moet 
je overgaan tot de ‘JOIN’ procedure: Start deze slave opnieuw op zodat 
deze in de ‘JOIN mode’ komt (leds knipperen max 1 minuut) Selecteer het 
serienummer van de slave.  Druk nu op ‘ZEND’.  
Als de koppeling geslaagd is zal er ‘Module OK’ verschijnen. 
 
Hieronder volgt een tabel van de mogelijke instellingen: (L0 = default) 
Deze gaat vanaf zeer traag (grote afstand, ca 300m) naar zeer snel 
(kleinere afstand, ca 50m) 
BW = bandwidth CR = coding rate (4/x) SF = spreading factor 
Time on air is de tijd (in ms) voor het verzenden van 64 bytes (= maximum 
lengte van 1 pakket)  
Niet alle settings garanderen een goede communicatie. L1 tot L4 is 
extreem traag en kan soms leiden tot timeout van de receiver. L6-L8-L10-
L12 geven minder goed resultaat bij de BC.002, en geeft een hoger 
stroomverbruik. L28 tot L33 enkel gebruiken voor korte afstanden. 
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Wanneer je begint te testen: start best vanaf L27 en kijk of alle slave’s of 
BC.002 goede communicatie hebben. Lukt dit niet, zak dan stelselmatig 
met de settings tot alle modules goed werken. L0=L18 
 

PARA3 BW CR SF TIME ON AIR 

L0 125 5 8 210 

L1 125 8 10 1000 

L2 125 7 10 920 

L3 125 6 10 800 

L4 125 5 10 700 

L5 125 8 9 540 

L6 250 8 10 510 

L7 125 7 9 480 

L8 250 7 10 460 

L9 125 6 9 430 

L10 250 7 10 400 

L11 125 5 9 370 

L12 250 6 10 350 

L13 125 8 8 300 

L14 250 8 9 270 

L15 125 7 8 270 

L16 250 7 9 240 

L17 125 6 8 220 

L18 125 5 8 210 

L19 125 8 7 175 

L20 125 7 7 155 

L21 125 6 7 138 

L22 250 6 8 135 

L23 250 5 8 110 

L24 250 8 7 88 

L25 250 7 7 78 

L26 250 6 7 78 

L27 250 5 7 60 

L28 500 6 8 59 

L29 500 5 8 51 

L30 500 8 7 45 

L31 500 7 7 40 

L32 500 6 7 35 

L33 500 5 7 30 

7. 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 

8. 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  
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. 

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 
  

mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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RG.016 RF Gateway (versie MEMo2) 
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 met draadloze communicatie . (optionele 

voeding MeanWell DR-15-15 zie 2-wire prijslijst) 

In een MEMo opstelling kan de RF gateway module ofwel via Modbus ofwel 

via RF -communiceren terwijl in een MiLo systeem één RF gateway enkel via 

RF  kan communiceren. (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:  
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( RJ11 
4P/4C). 
 
2 extra ingangen: De optionele RJ11 
kabelconnector via de 6P/6C zijde verbinden 
met de module, de 3 losse geleiders dienen 
voor het aansluiten van 2 extra binaire 

pulseningangen, kleurcode zie tekening.  . 

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 
stroomverbruik, 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  
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 handleiding RF Gateway V1) 

• RF Gateway via MEMo2 

• RF Gateway als stand-alone module 

3. RF gateway via MiLo webserver 
Deze gateway module is opgesplitst in 3 delen: de Modbus,  de P1poort, 
en 4 digitale/analoge ingangen. 
Totaal zijn er op een MiLo webserver maximaal 16 logkanalen mogelijk en 
deze kunnen worden ingevuld door logkanalen van de gateway, 
smartplugs, … De logkanalen komende van de gateway zijn een 
combinatie van: 9x Modbus-kanalen, 3x P1poort-kanalen,  4+2x  be-drade 
pulsingang-kanalen. 
De herkenning van ieder logkanaal wordt bepaald door het 
‘Serienummer’. Nochtans heeft deze gateway module slechts 1 
serienummer! Maar intern heeft deze module tot 16 afgeleide 
serienummers, welke gevormd worden volgens volgend principe: 
Het ‘BASIS SERIENUMMER’ is steeds 08Gxxxx1 (xxxx = 0000 tot 6555) 
Merk op dat het laatste cijfer steeds ‘1’ is. 
Per type Modbus meter wordt hieronder uitgelegd hoe je de afgeleide 
serienummers manueel kan vormen:  
Deze serienummers kunnen ook automatisch gevormd worden met 
behulp van een hulpprogramma: GW TOOL  
Zie verder: HULP VORMEN SERIENUMMERS : GATEWAY TOOL: 

MANUEEL 
MODBUS: tot maximaal 9 Modbus modules zijn aan te sluiten.  
De te gebruiken energiemeters zijn EMM120(CT)-EMM220-EMM630(CT 
en MVCT) 
Algemeen principe:  
ENKELFAZIGE METER, ENKEL IMPORT: Het afgeleide serienummer begint met 
01G 
Het Modbusadres is gelijk aan het laatste SN, en kan gaan van 1 tot 9  
Vb. basis = 08G03451, afgeleiden gaan van 01G03451 tot 01G03459 

• 1e meter EMM120 (1fazig import, Modbusadres = 1) wordt 
01G03451 

• 2e meter EMM120 (1fazig import, Modbusadres = 2) wordt 
01G03452 

• 9e meter EMM120 (1fazig import, Modbusadres = 9) wordt 
01G03459 

Ieder Modbusadres moet uniek zijn, en wordt bepaald door het laatste 
cijfer, dus er mag nooit een serienummer bestaan met eenzelfde laatste 
cijfer. 
ENKELFAZIGE METER, IMPORT-EXPORT: Het afgeleide serienummer begint 
met 02G 
Om zowel een import- als export kanaal te maken, heeft de module in 
theorie 2 adressen nodig. Dit is niet mogelijk omdat elke module slechts 1 
adres kan hebben. Om toch te weten over welke data het gaat wordt er 
een ‘subadres’ gemaakt. Sub0 betekent import, Sub1 betekent export. 
Er zijn nu ‘koppels van 2’ nodig, waarbij het adres per module hetzelfde is, 
maar het subadres 0 en 1 is. Per module moet het laatste SN 1-2,3-4,5-6, 
of 7-8 zijn. 
Het Modbusadres is steeds het onpare cijfer van elk koppel, dus 1-2 heeft 
adres=1, 3-4 heeft adres=3, 5-6 heeft adres = 5, en 7-8 heeft adres = 7 
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Het fictieve subadres 0(import) is het onpare SN, het fictieve 
subadres1(export) is het pare SN 
Vb. basis = 08G03451, afgeleiden gaan van 02G03451 tot 02G03458 

• 1e meter EMM220 :  import, Modbusadres = 1/sub0 wordt 
02G03451 

• export, Modbusadres = 1/sub1 wordt 02G03452 

• 2e meter EMM220 :  import, Modbusadres = 3/sub0 wordt 
02G03453 

• export, Modbusadres = 3/sub1 wordt 02G03454 

• 3e meter EMM220 :  import, Modbusadres = 5/sub0 wordt 
02G03455 

• export, Modbusadres = 5/sub1 wordt 02G03456 

• 4e meter EMM220 :  import, Modbusadres = 7/sub0 wordt 
02G03457 

• export, Modbusadres = 7/sub1 wordt 02G03458 
DRIEFAZIGE METER, IMPORT-EXPORT-FASE3: Het afgeleide serienummer 
begint met 03G 
 Deze module heeft 1 adres en 3 subadressen. Sub0 is import, Sub1 is 
export, (Sub2 is enkel vermogen 3e faze.) 
Er zijn nu ‘koppels van 3’ nodig, waarbij het adres per module hetzelfde is, 
maar het subadres 0-1-2 is. Per module moet het laatste SN 1-2-3, 4-5-6, 
of 7-8-9 zijn. 
Het Modbusadres is steeds het eerste cijfer van elk koppel, dus 1-2-3 
heeft adres=1, 4-5-6 heeft adres=4, en 7-8-9 heeft adres = 7 
Vb. basis = 08G03451, afgeleiden gaan van 03G03451 tot 03G03459 

• 1e meter EMM630 :  import, Modbusadres = 1/sub0 wordt 
03G03451 

• export, Modbusadres = 1/sub1 wordt 03G03452 

• (fase3 vermogen, Modbusadres = 1/sub2 wordt 03G03453) 

• 2e meter EMM630 :  import, Modbusadres = 4/sub0 wordt 
03G03454 

• export, Modbusadres = 4/sub1 wordt 03G03455 

• (fase3 vermogen, Modbusadres = 4/sub2 wordt 03G03456) 

• 3e meter EMM220 :  import, Modbusadres = 7/sub0 wordt 
03G03457 

• export, Modbusadres = 7/sub1 wordt 03G03458 

• (fase3 vermogen, Modbusadres = 7/sub2 wordt 03G03459) 
Uiteraard is er een mix mogelijk van modules, mag zorg dat ieder 
eindcijfer verschillend is ongeacht het type module !  
  
Voorbeeld: basis 08G00001, 4 x EMM220 (laatste module moet import-
export loggen) en 1x EMM630 

• Module1 : 01G00001 = voor EMM220, import, Modbusadres = 
1/ subadres=0  

• Module2 : 01G00002 = voor EMM220, import, Modbusadres = 
2/ subadres=0  

• Module3 : 01G00003 = voor EMM220, import, Modbusadres = 
3/ subadres=0  

• Module4 : (import-export, moet starten op adres5 , adres4 kan 
ev. gebruikt worden voor extra EMM220)  

• 02G00005 = voor EMM220, import, Modbusadres = 5/ 
subadres=0 

• 02G00006 = voor EMM220, export, Modbusadres = 5/ 
subadres=1 

• Module5 : 3 fazig EMM630 

• 03G00007 = voor EMM630,  fase1, import, Modbusadres = 
7/subadres=0 

• 03G00008 = voor EMM630,  fase2, export, Modbusadres = 
7/subadres=1 

• 03G00009 = voor EMM630,  fase3, Modbusadres = 
7/subadres=2 

BELANGRIJK : Er MOET steeds EEN afgeleid serienummer aanwezig zijn, 
eindigend op 1 !! 
 

P1  POORT: momenteel enkel NL-BE 

Tot 3 logkanalen zijn mogelijk : import energie, export energie, en 
gasverbruik.  
Indien de RG.016 module als basis SN 08Gxxxx1 heeft, zijn de afgeleide SN 
van de P1poort: 
Het 2e getal in het SN bepaalt de mogelijk gebruikte protocollen: voor 
Nederland: 2 = DSMR 2.0 (9600 baud, 7 bits, even parity) ,4  = DSMR4.0 of 
5 = DSMR5.0 (115200 baud, 8 bits, no parity)  
Het laatste cijfer bepaalt het type data: 

1 = import energie, 2 = export energie, 3 = gasverbruik 
Voorbeeld1: basis SN = 08G02361,  en de P1poort is voor NL DSMR 4.0, 
dan moet het SN = 04P02361 zijn voor import energie,  04P02362 voor 
export energie, en 04P02363 voor gasverbruik.   
 
Voorbeeld2: basis SN = 08G07281,  en de P1poort is voor NL DSMR 5.0, 
dan moet het SN = 05P07281 zijn voor import energie,  05P07282 voor 
export energie, en 05P07283 voor gasverbruik.   
 

DIGITALE INGANGEN: 

Tot 4 logkanalen zijn mogelijk voor puls – of timebase ingangen. 
Pulsen kunnen gebruikt worden voor gas- of watermeter, timebase 
ingangen kunnen gebruikt worden voor verbruikers waarvan het 
verbruik/uur constant en gekend is. 
 
Voorbeeld: watermeter = 2000 pulsen/1000 l of mazoutbrander = 2800 ml 
/u 
Deze parameters dienen in de MILO ingebracht te worden onder de 
kolom ‘Puls/h’ 
Indien de RG.016 module als basis SN 08Gxxxx1 heeft, zijn de afgeleide SN 
van de puls-ingangen: 04Cxxxx1 voor puls ingang1, 04Cxxxx2 voor puls 
ingang2, 04Cxxxx3 voor puls ingang3 en 04Cxxxx4 voor puls ingang4 
 
04Cxxxx5 voor timebase ingang1, 04Cxxxx6 voor timebase ingang2, 
04Cxxxx7 voor timebase ingang3, en 04Cxxxx8 voor timebase ingang4. 
 
Voorbeeld: ingang1 = puls water (2000 pulsen/1000l) en ingang2 = 
timebase mazout (2850 ml/u) 
Stel basis SN = 08G02371 
Dan wordt het SN voor de watermeter 04C02371 en 04C02376 voor 
ingang2 
 

ANALOGE INGANGEN: 

Tot 4 NTC - temperatuur sensoren (10k /Beta 3435 )kunnen aangesloten 
worden.  De range gaat van -20° tot +100°C. (tolerantie +/- 5%) 
Indien meer dan 1 sensor gebruikt wordt, moeten deze ingangen opeen 
volgen.  
Het serienummer bepaald wat de aansluiting van de eerste sensor is, en 
hoeveel sensoren er gebruikt worden. 
Het eerste getal is steeds 0. 
Het tweede getal bepaald het aantal sensoren (1 tot 4) 
Het derde karakter is ‘t’. (kleine letter !) 
De volgende 4 cijfers zijn dezelfde als de gateway. 
Het laatste getal bepaald de eerste ingang van de eerste sensor (1 tot 4) 
Opgelet: Volgens de eerste gekozen ingang kan het aantal nooit groter 
worden dan de 4e ingang. 
Vb. gateway SN 08G98761,  2 sensoren, waarvan eerste sensor op 
ingang3 en tweede sensor op ingang4. Dan wordt het SN  02t98763 
Voorbeeld fout SN : 02t98764, dan zou 1e sensor op de 4e ingang zitten en 
de 2e op de 5e ingang, wat niet mogelijk is bij de gateway  
 
ZEER BELANGRIJK VOOR ALLE INGANGEN: ER MOGEN NOOIT DEZELFDE 
INGANGEN GEKOZEN WORDEN IN HET VORMEN VAN DE SERIENUMMERS 
! 
Vb.  ingang1 = puls, ingang2 = timebase, ingang3 = sensor1, ingang 4 = 
sensor2 
Resultaat: SN 04Cxxxx1, 04Cxxxx6 en 02txxxx3 
 

AUTOMATISCH: 

SERIENUMMERS AANMAKEN VIA GATEWAY TOOL 

In de MILO is er een hulp programma : GW TOOL. Hiermee zijn de 
serienummers voor de gateway te vormen indien bovenstaande uitleg te 
moeilijk is of je deze documentatie niet bij de hand hebt. 
Klik in ‘CONFIGURATIE’ op de toets ‘GW_TOOL’ 
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Type de 5 laatste cijfers in van het serienummer van de RG.016 (vb 
08G12341 = 12341) 
Links bij je het type Modbus-module ingeven, of de P1-poort, of de 
ingangscontacten. 
Rechts zullen de berekende serienummers verschijnen, met het eventuele 
Modbusadres wat je in de meter dient in te voeren. 
Deze kan je overtypen (of kopiëren en plakken) in de kolom van 
serienummers. 
De EMM120 kan ook gebruikt worden voor de EMM220 indien je geen 
‘EXPORT’ nodig hebt. 
 Heb je zowel import en export van eenzelfde module nodig, dan moet je 
deze na elkaar selecteren. 
 
De P1 poort, heeft standaard het Nederlands protocol DSMR2.0, 
(02Pxxxxx) . 
Wanneer je DSMR4.x of 5.x wil, moet je de 2 wijzigen in 4 of 5 
Let op kleine of hoofdletters bij het genereren: de interne P1-poort of 
contacten van de MILO hebben een kleine letter!  
 Zie onderstaand voorbeeld voor 08G12341. Terug klikken op ‘GW_TOOL’ 
sluit dit venster. 
Bij de Modbus energiemeters  staat achter het berekende serienummer 
eveneens het Modbus adres wat je dient in te voeren in de Modbus meter 
via het LCD display.  

 
JOIN:  
Zoals de RF-plugs, moet eveneens de gateway gekoppeld worden met de 
MILO met de juiste ‘pincode’. De procedure is gelijkaardig zoals de plugs. 
Nadat de configuratie in de MILO is ingevoerd en bewaard, klikt men op 
‘JOIN’ (rood). Zet nu de spanning op de gateway aan. 
Kijk eerst na of de ‘LORA’ jumper verwijderd is! (enkel FSK mogelijk) 
De twee eerste leds zullen alternerend knipperen gedurende maximum 1 
minuut. 
Led3 en Led6 branden en Led4 en Led5 moeten uit zijn (FSK) 
Zodra de MILO de gateway heeft gevonden, zullen de leds stoppen met 
knipperen. 
Wanneer ‘JOIN’ wordt uitgezet, en men drukt enkele malen op ‘RSSI’, zou 
de FW-versie en de RSSI getoond worden van de gateway. Mocht de MILO 
er niet in slagen om de gateway te koppelen, is mogelijk de afstand tot de 
MILO te groot (ca 20-30m indoor) 
Probeer dan op een kortere afstand, of herhaal bovenstaande procedure. 

4. Configuratie RF gateway via MEMo2 server 
De bedoeling van de RG.016v2 is om samen met de webserver WS.502 
ofwel een draadloze Modbus-verbinding te maken, ofwel  pulsen-
ingangen of een P1poort van de RG.016 draadloos te ontvangen. 
Er kunnen meerdere gateways verbonden worden met 1 webserver. 
 

Aansluiting  

Bovenaan is er een connector voor de voeding welke enkel nodig is als de 
RG.016 draadloos is verbonden met de MEMo2 webserver.(bij voorkeur 
15V, max 18V) en bovenaan ook de P1-poort. Met de meegeleverde RJ 
(4P/4C) kabel kan je verbinding maken met de digitale meter.  

Met de optionele RJ11 
kabelinterface (6P/6C) kan je  
naast de aansluiting voor de P1-
poort ook 2 extra pulsen-
ingangen aansluiten  

• Klem 1 = (+)  5e ingang  

• Klem 4 = (-) Ground 

• Klem6 = (+) 6e ingang 

Deze ingangen moeten potentiaalvrij zijn. De 6de ingang is enkel bruikbaar 
als de P1 niet gebruikt wordt. 
 
Onder de antenne-aansluiting bevindt er een jumper. Deze MOET steeds 
aanwezig zijn voor gebruik met de WS.502, omdat dit de selector is voor 
‘FSK’ of ‘LORA’. Enkel te verwijderen indien de GW gebruikt wordt met de 
MILO (enkel FSK).   
 
Onderaan links is er een 4-polige oranje connector: dit is de Modbus: 
1=GROUND, 2 = A, 3 = B, 4 = spanning uit (ca 15V/max 50mA, geschikt 
voor voeding externe modules zoals EC.441) 
 
Rechts is een 8-polige groene connector, welke dient voor de 4 
analoge/digitale ingangen 
Volgorde: GND-IN1-GND-IN2-GND-IN3-GND-IN4 
 
Indien een gateway rechtstreeks verbonden wordt met de webserver via 
Modbus, kan deze enkel dienen om pulsen-ingangen of de P1poort door 
te geven. Het RF-gedeelte is dan buiten gebruik. 
Het SN MOET 08Gxxxx1 zijn. (hoofdletter G) 
 
Indien een gateway via RF verbonden is met de webserver, kan de 
Modbus van deze gateway gebruikt worden om met de aangesloten 
Modbus-modules te communiceren. (RF-Modbus) 
Het SN MOET nu 08gxxxx1 zijn.   (kleine letter g) 
 
Wanneer de voeding wordt aangezet bij de gateway,  zullen de twee 
eerste leds alternerend knipperen gedurende maximum 1 minuut. (JOIN-
mode) 

DIGITALE INGANGEN: 

Er kunnen tot 6 pulsingangen gekoppeld worden met de gateway 
(ongeacht Modbus of RF).  
De mode bepaalt het type ingang:  Teller (pulsen) of Tijd (timebase). 
De plaats in de configuratie bepaalt de hardware-ingang: 
Wanneer ook de P1-poort gebruikt wordt, kan ingang6 NIET gebruikt 
worden ! 
Onder ‘PARA6’ moet de eenheid /uur ingevuld worden. 
Voorbeeld: SN 08g00091 (via RF verbonden met webserver) 

• ingang 1:  mode ‘TELLER’, adres9, subad = 0, 1000 
pulsen/kWh 

• ingang 2:  mode ‘TIJD’, adres10, subad = 0 , 2500 mL fuel/u 

 

ANALOGE INGANGEN:  

De 4 eerste ingangen kunnen aangesloten worden met een NTC-
weerstand (10k, B4100)  
De mode is ‘THsensor’. Indien meerdere sensoren (opeenvolgend) 
aangesloten zijn, kunnen deze in eenzelfde grafiek getoond worden. 
Onder ‘PARA3’ komt dan het aantal sensoren(1 tot 4). 
Hierdoor is het mogelijk om tot 4 sensoren gelijktijdig te zien in dezelfde 
(uur)grafiek. 
Let wel op dat het aantal sensoren begrenst wordt door de keuze van de 
eerste ingang.Vb. 3 sensoren nodig, dan kan de eerste ingang 1 of 2 zijn, 
maar niet 3 of 4. 
P1 POORT:   
Wanneer de P1-poort gebruikt wordt, kan ingang6 NIET gebruikt worden ! 
De mode is ‘P1 port’.   
Het subadres bepaalt de gewenste data, PARA3 dient voor het protocol:  
Subadres: 0 = import dag + nacht, 1 = export dag + nacht, 2 = gas, 3 = 
import dag, import nacht,  
export dag, export nacht (samen in 1 grafiek) 
Het protocol: 2 = NL 2.0 (ENKEL OP AANVRAAG), 4 = NL 4.0, 5 = NL 5.0 en 
BE 
Uiteraard moet bij ieder gebruikt P1 kanaal het protocol dezelfde zijn !  
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MODBUS KOPPELING:  

Met één gateway, via RF verbonden met de WS.502, kan men een 
draadloze Modbus opzetten. Alle Modbus modules (EMM… EC.441, 
calorimeter, watermeter) worden geconfigureerd zoals normaal.  
 
LET WEL: alle Modbus modules die verbonden zijn via een RF-gateway, 
moet als naam het serienummer hebben van de gateway (08Gxxxx1 of 
08gxxxx1) 

Bij het ingeven van een serienummer (vb 
02E00001) en deze is aangesloten op een GW 
met SN 08G00091, zal men als naam ingeven: 
08G00091 (08g00091 werkt ook) 
 
Wanneer de Modbus-modules reeds bestaand 
zijn, selecteer in de configuratie de te 
koppelen module, en druk op ‘WIJZIG’. De 
naam van deze toets wordt nu ‘BEVESTIG’ 
Nu kan je onder ‘Module Name’ het 
serienummer invoeren van de gateway. Druk 
nadien op ‘BEVESTIG’ om de wijziging in te 
voeren. 
 
Vb. module EMM220, adres25, is aangesloten 

op GW met SN 08G00091. De modulenaam van de EMM220 zal dus zijn: 
08G00091 of 08g00091 
 

 
Wanneer men nu drukt op ‘ZEND’ zal bij de eerste indienststelling 
waarschijnlijk ‘Module not found’ verschijnen. 
Dit betekent dat de koppeling niet in orde is. De reden is dat alle RF-
modules en ook de gateways moeten ‘gekoppeld’ worden met de master. 
Zie hieronder voor de koppeling (JOIN) 
 
Merk op, dat bij een geslaagde koppeling, na drukken op ‘TEST’ onder ‘CH’ 
de ontvangststerkte (RSSI) te lezen is van de RF-modules. (soms meerdere 
malen drukken) 
Kijk ook na dat de ‘LORA’ jumpers op master en slave dezelfde instelling 
hebben! 
Onthouden: Het SN van een RF-gateway welke draadloos is gekoppeld 
moet steeds ingevoerd worden met de kleine letter ‘g’. Voorbeeld: GW 
SN 08G12341 wordt 08g12341, zodat de webserver onderscheid kan 
maken  tussen Modbus-communicatie of RF-communicatie. 

JOIN MEMo2 met GATEWAY: 

Elke RF-module moet dezelfde ‘pincode’ hebben als de WS.502.  
In de configuratie selecteert men nu deze GW .(SN 08gxxxx1) en druk op 
‘ZEND’ op de groene knop verschijnt ‘MODULE NOK’. 
Zet nu de Gateway  in de ‘JOIN mode’ door zijn netvoeding aan te sluiten. 
Beide leds op de GW zullen nu gedurende 1 minuut alternerend 
knipperen. 
Druk nu eerst op de groene knop met ‘MODULE NOK’ zodat er de tekst 
‘JOIN 30sec’ verschijnt. Druk vervolgens op ‘ZEND’. Bij antwoord ‘JOIN OK’ 
is de GW gekoppeld en stopt het flashen van de leds. 
Wanneer men nu op ‘TEST’ drukt, zie je de huidige firmware versie van de 
GW. 
Herhaal deze stappen voor eventueel andere gateways. 

JOIN MEMO met MILO: 

Zoals reeds beschreven moeten alle RF-modules en de gateways een 
pincode krijgen voor beveiliging van het RF-netwerk. 
Bij de MEMO kan je in ‘SETTINGS’ een pincode ingeven ofwel  het MAC 
adres van de MEMO gebruiken. 
 

Wanneer het vinkje naast ‘JOIN MILO Mac’ NIET is aangevinkt, worden de 
3 laatste cijfers van het Mac-adres gebruikt. Wordt het vinkje WEL 
aangevinkt, dan wordt de pincode gebruikt van de 3 velden 
(hexadecimaal !!) Deze velden mogen nu NIET NUL zijn! 
(de bedoeling is dat, wanneer je ook een MILO bezit, je dezelfde plugs 
zowel met de MEMO als met de MILO kan gebruiken. Je vult dan de 
laatste 3 Mac-cijfers van je MILO in en aanvinken)  
Bij configuratie van de gateway -module, zal de MEMO de gewenste 
pincode meesturen.  

 
UPGRADING FIRMWARE: 

In de MEMO kan je bij ‘configuration’ onder ‘SETTINGS’ bij ‘FIRMWARE 
VERSIONS’ zien of de huidige FW actueel is. 
Indien er een nieuwe versie zou zijn voor ‘RF GATEWAY RG.016’, kan je 
drukken op ‘DOWNLOAD’ en de laatste versie via internet downloaden. 
Zodra de firmware is ingeladen ga je naar ‘MODULES’ en selecteer de 
gateway op basis van zijn serienummer 
Druk eerst op ‘TEST’ en dan wordt de huidige FW-versie getoond van de 
gateway. 
Druk vervolgens op ‘UPGRADE’ en de webserver zal nu de nieuwe 
firmware installeren in de GW. 
NB. Upgrading via RF zal merkelijk langer duren dan een rechtstreekse 
verbinding met modbus. 

SAMENVATTING PARAMETERS GW: 

 
GRAFISCHE VOORSTELLING LINKEN NAAR GATEWAY SLAVE’S : 

Met een gateway kan je een draadloze Modbus-verbinding of Modbus-
bridge maken naar de MEMo2 server. Om grote afstanden te overbruggen 
(ca 500m open lucht, 100m indoor), kan gekozen worden voor de 
performante LORA ™ communicatie. Een nadeel is de relatief lange 
transmissie tijden (ca 500 bits/s) (jumper ‘LORA’ moet aanwezig zijn !) 
In onderstaande afbeelding kan je de structuur volgen van een mogelijke 
opstelling, zo kunnen meerdere van onderstaande opstellingen naar één 
centrale MEMo2 server worden gekoppeld. 

 
LORA SETTINGS 

Met RF kunnen grote afstanden overbrugd worden, mits de goede 
instellingen. Doorgaans mag 20 meter geen probleem vormen en speelt 
de instelling niet veel rol. 
Zijn er grotere afstanden nodig, of zijn er betonnen wanden, dan kan het 
nodig zijn om de RF-instellingen aan te passen.  
In de WS.502 gaan we naar ‘SETTINGS’: hier zie je de pincode en de LORA- 

MODE ADR SUB PARA3 PARA6 RESULTAAT

P1poort 1-254 0 4 of 5 0 P1 import P4-P5

P1poort 1-254 1 4 of 5 0 P1 export P4-P5

P1poort 1-254 2 4 of 5 0 P1 gas P4-P5

P1poort 1-254 3 4 of 5 0 P1 import+export

TELLER 1-254 0 0 pulsen/u pulsteller

TIJD 1-254 0 0 verbruik/u tijdbasis

SENSOR 1-254 0 1..4 0 tot 4 THsensors
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instelling. Standaard is de pincode de 3 laatste cijfers van het MAC-adres. 
(HEXADECIMAAL !) 

Je kan desgewenst deze pincode wijzigen naar keuze. (LET OP: wijzigen 
pincode of LORA is alle RF-modules opnieuw ‘JOINEN’ ! 
 
Bij LORA kan een cijfer tussen 0 en 35 ingevuld worden. Hoe lager het 
cijfer, hoe groter de afstand, maar ten koste van de responstijd. (hoe 
meer RF-kanalen, hoe langer de omlooptijd om data op te vragen voor de 
real-time-metingen. Soms is 1 minuut niet haalbaar, zodat de resolutie 
van de logs meer dan 1 minuut wordt.).Hieronder een tabel voor de 
LORA-setting: (time on air voor pakket ca 40 bytes) 
 
In onderstaand voorbeeld staat is de RF pin code deze van een MiLo 
server en de LoRa staat ingesteld op 12 MEDIUM RANGE 

 
 

 
 

5. RF gateway als STAND-ALONE Modbus module 
Met de GW kan ook een draadloze Modbus opgezet worden, zonder 
gebruik van de WS.502. 
Toepassing is voor OEM, waar ontwikkelingstijd kort moet zijn. 
 
Met eender welke Modbus-interface of Modbus-logger kunnen deze 
GW’s werken. De 6 ingangen en de P1-poort kunnen tevens gebruikt 
worden, zonder configuratie (zie later).  
Om de GW’s om te schakelen naar standalone, dient eenmalig 1 instructie 
ingevoerd te worden: 

• Activatie:  255 | 40 | 0 | 255 | 0 | 2 | PIN1 | PIN2 | PIN3 | 
LORA | CRC16 

• De-activatie: 255 | 40 | 0 |   0    | 0 | 2 |  0 | 0 | 0 | 0 | CRC16   

• Antwoord:  ACK = 85) 
 
Waarbij: 

• PIN1-2-3 zijn willekeurige getallen tussen 1 en 254 (NIET 0 of 
255 !),  

• LORA: 0-35 ifv range… (high =  fast transmission, short range)   
 

Nadien kan men elk geldig modbus-commando op de bus zetten van een 
GW. 
Alle andere GW’s zullen dit commando via RF ontvangen en op hun bus 
plaatsen.  
Enkel de GW, welke een module aangesloten heeft met hetzelfde 
Modbus-adres zoals in het 
commando, zal antwoorden en deze data via RF naar alle andere GW’s 
zenden. 
Enkel de GW, welke de opdracht gegeven heeft, zal nu dit antwoord op 
zijn bus plaatsen. 
   
De totale cyclustijd tussen start opdracht en ontvangen antwoord varieert 
in functie van de LORA-instellingen, de reactietijd van de Modbus-module, 
en het aantal opgevraagde data. 
Maximaal mag de opgevraagde data 110 bytes zijn. Gemiddeld moet er 
10msec/byte gerekend worden, zodat hierop ook de ‘ time-out ’ moet 
ingesteld worden. (min. ca 400ms, max 1500ms)  
De baudrate is FIX 9600 baud , 8N1 ! 
 
Ook de lokale ingangen kunnen gebruikt worden ! 
Het Modbus-adres MOET hetzelfde zijn zoals de 2 laatste SN’s van de GW. 
 
Vb. SN GW = 08G02341, dan is het Modbus-adres van deze GW = 41 
 
Met de register-index wordt de keuze gemaakt van de ingangen, en het 
aantal words moet ingesteld worden volgens de gebruikte ingang: (vb = 
adres 41) 

 

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.502  

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 

SETTING SF SYMBOLS CR BW (kHz) TIME ON AIR

0 8 256 4_5 125 210ms JOIN MODE

1 7 128 4_6 125 LONG RANGE       

2 7 128 4_7 125

3 7 128 4_8 125 270ms

4 8 256 4_5 125

5 8 256 4_6 125

6 8 256 4_7 125

7 8 256 4_8 125

8 9 512 4_5 125

9 9 512 4_6 125

10 9 512 4_7 125

11 9 512 4_8 125 540ms LONGEST RANGE

12 7 128 4_5 250 MEDIUM RANGE

13 7 128 4_6 250 60ms

14 7 128 4_7 250

15 7 128 4_8 250

16 8 256 4_5 250

17 8 256 4_6 250 135ms

18 8 256 4_7 250

19 8 256 4_8 250

20 9 512 4_5 250

21 9 512 4_6 250

22 9 512 4_7 250

23 9 512 4_8 250 270ms

24 7 128 4_5 500 30ms SHORT RANGE

25 7 128 4_6 500

26 7 128 4_7 500

27 7 128 4_8 500 60ms

28 8 256 4_5 500 60ms

29 8 256 4_6 500

30 8 256 4_7 500

31 8 256 4_8 500

32 9 512 4_5 500 120ms

33 9 512 4_6 500

34 9 512 4_7 500

35 9 512 4_8 500

ADRES INSTR INDEX LENGTE         CRC16 FUNCTIE

P1-port :

41 | 4 |      0 |   0 | 0  |  8 |       xx  |  xx P1-port import

Antw : 41 | 4 | 16 | voltage – current – power – energy | CRC16

De data is volgens IEEE754 formaat (4bytes/data)

41 | 4 |      0 |   1 | 0  |  8 |       xx  |  xx P1-port export

41 | 4 |      0 |   2 | 0  |  8 |       xx  |  xx P1-port gas

41 | 4 |      0 |   3 | 0  |  8 |       xx  |  xx P1-port import-export

Antw : 41 | 4 | 16 | energy import high – export high ‐ import low ‐ export low | CRC16

Inputs:

41 | 4 |      0 |   4 | 0  |  2 |       xx  |  xx PULS IN1

41 | 4 |      0 |   5 | 0  |  2 |       xx  |  xx PULS IN2

41 | 4 |      0 |   6 | 0  |  2 |       xx  |  xx PULS IN3

41 | 4 |      0 |   7 | 0  |  2 |       xx  |  xx PULS IN4

41 | 4 |      0 |   8 | 0  |  2 |       xx  |  xx TB IN5

41 | 4 |      0 |   9 | 0  |  2 |       xx  |  xx TB IN6

Antw : 41 | 4 | 4 | energy counter input xx | CRC16

Men kan ook gelijktijdig meerdere opeenvolgende ingangen opvragen: (vb 4 ingangen)

41 | 4 |      0 |   4 | 0  |  8 |       xx  |  xx PULS1-4

Antw : 41 | 4 | 16 | energy counter IN1-IN2-IN3-IN4 | CRC16
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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  

• Digitale ingang(IN1…4): potentiaalvrij !! max 5V/1mA (0‐logic: 
< 0.7V)   puls duur: 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 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 
 
  

mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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ECF.08 draadloze Energy Counter 
De ECF.08 is een energy-meetmodule 
voor het meten van 4 stromen via CT-
coils in een mono-fase installatie. De 
230 voeding dient tevens als 
referentiespanning voor het berekenen 
van de 4 verbruiken. 
 
Naast de 4 CT ingangen zijn er ook nog 
4 digitale ingangen voor het tellen van 
verbruik-pulsen, of het meten van 
tijden voor verbruikers met een gekend 
verbruik/uur. 
 
De communicatie met MiLo of MEMo2 

gebeurt draadloos, via RF868MHz signaal (instelbaar FSK of LORA). 
 

1. Aansluiten: 
Bij aansluiting van de 4 CT’s, dient er NIET gelet te worden op de polariteit 

van deze ingangen. Er is een automatische 
detectie van de polariteit voor elke CT-
ingang. 
Bij de digitale ingangen is er wel een 
polariteit maar deze is niet belangrijk bij de 
standaard potentiaalvrije reedcontacten, 
wel bij impulsgevers met een eigen 
polariteit.  
 
De 230Volt voeding stekker dient tevens 
voor de meting van de referentiespanning, 
ook hier is er geen ‘polariteit’. 
 
 

2. Configuratie vanaf de MiLo webserver: 
Bij gebruik met MILO, moet de jumper FSK/LORA op FSK staan. (jumper 
naar linkerkant) 
De serienummers worden ingevoerd volgens de functie: 
 
BASIS SN: 08Fxxxx1 
 

 
 
Indien de ingangen puls of tijd zijn, dient er het aantal pulsen/u of 
verbruik/u ingevuld te worden onder Puls/h. 
Voorbeeld: 

 

JOIN:  

Elke RF-module moet ‘gekoppeld’ worden met de MiLo (of MEMo). Om in 
de ‘JOIN-mode’ te komen, moet de spanning op de ECF.08 aangesloten 
worden. De 4 leds zullen samen met de ‘POWER-led’ oplichten. Na snel 
knipperen van de POWER-led, zullen LED1-4  beurtelings branden.   
Nu staat de module gedurende 1 minuut te wachten op een koppeling 
met MILO (of MEMO) 
 
LET OP ! De jumper ‘FSK/LORA’ dient voor MILO links geplaatst te zijn, en 
voor MEMO rechts. 
 

Bij MILO: Druk op ‘JOIN’ en controleer de leds op de ECF08. Bij een 
geslaagde koppeling moeten het beurtelings knipperen van de leds 
stoppen en de power-led snel knipperen. 
Zet vervolgens de ‘JOIN’ op de MILO uit en druk (enkele malen) op ‘RSSI’. 
Je moet nu de FW-versie zien, en de ontvangststerkte. 
 

Nu is de module klaar om de verbruiken te meten.   
Upgrading van de module kan enkel wanneer het laatste SN = 1 (Vb. basis 
SN = 08F00451) aanwezig is 
Bij MILO is CT1-4 = 04F00451, 04F00452, 04F00453, en 04F00454. 
Voor upgrading moet dus het SN 04F00451 in uw  module-lijst 
voorkomen. 

3. Configuratie vanaf de MEMo2 webserver: 
Let op de jumper ‘FSK/LORA’. Deze moet naar rechts staan (LORA) 
 
Ga naar ‘MODULES’ en vul het serienummer in wat gedrukt staat op het 
kenplaatje van de module.(vb 08F00001) 
De 4 eerste ingangen zijn voor de CT1-4. De volgende 4 zijn voor de 
puls/tijd ingangen. 

• De mode voor CT1-4 is steeds ‘TELLER’. Voor de 4 ingangen kan 
deze ‘TELLER’ of ‘TIJD’ zijn. 

• Onder ‘PARA6’ dient men het aantal pulsen of het verbruik/u 
in te vullen. 

• Het Modbusadres is steeds UNIEK ! Het subadres moet blanco 
of 0 zijn. 

 

 
 
JOIN:  
Bij ‘ZEND’ zal er de eerste maal ‘Module NOK’ verschijnen. De module 
moet nog gekoppeld worden via RF ! Dezelfde procedure geldt zoals bij 
MILO: Start de ECF08 op, en wacht tot de 4 leds beurtelings beginnen te 
branden, druk dan op de tekstbalk waar ‘Module NOK’ staat. Er komt nu 
de tekst ‘JOIN 30sec’. (max 30sec timeout) 
Druk vervolgens op ‘ZEND’. Bij een geslaagde koppeling komt nu de tekst 
‘Module OK’. 
Bij drukken op ‘TEST’, verschijnt de FWversie. 
Indien dit na enige pogingen niet lukt, controleer dan of de ECF08 nog in 
de ‘JOIN-mode’ staat, of de jumper ‘FSK/LORA’ correct staat, en het 
serienummer correct ingevuld.  
 

   
 

4. Algemene opmerking: 
• Om mono-fase verbruikers in een 3-fase installatie te meten is er 

dus één ECG.08 module nodig voor elke fase waar men 

verbruikers wenst te meten. 

• Eventueel kunnen meerdere geleiders van éénzelfde fase worden 

samengenomen in één CT spoel om zo het totaalverbruik over 

deze geleiders tezamen te  meten.   

CT1:  

04Fxxxx1

CT2:  

04Fxxxx2

CT3:  

04Fxxxx3

CT4:  

04Fxxxx4

IN1 puls: 

04Cxxxx1

IN2 puls: 

04Cxxxx2

IN3 puls: 

04Cxxxx3

IN4 puls: 

04Cxxxx4

IN1 tijd: 

04Cxxxx5

IN2 tijd: 

04Cxxxx6

IN3 tijd: 

04Cxxxx7

IN4 tijd: 

04Cxxxx8                                           
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5. Technische gegevens:  

Algemeen: 

Voeding: 230V/50Hz, Verbruik: 1.4VA 
Zender: 868MHz 20mW 
Gevoeligheid LORA: -120dBm 
Gevoeligheid FSK: -100dBm 
CT1-4: 333mV / max 75A 
IN1-4: binair, potentiaalvrij !!! 3.3V/1mA, Minimum puls duur IN1-
4: 20msec 

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): 125mm x75mm x 38mm 
Gewicht: ongeveer 100 gram 

Aansluitingen: 

• 4 stuks 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    

• 4 split-core stroomtangen 75A/333mVolt met opening tot 10mm 
diameter en 0.5% nauwkeurigheid. 

• Voeding: via netstekker 230V/50Hz, geen aarding. 

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

50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 

6. 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. 

7. 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/ 

8. 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 

  

http://www.2-wire.net/contact/
mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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PPC.04  P1 naar puls+USB converter 
De PPC.04 module, of de 'P1 port naar Pulse' converter is 

een stand-alone module welke ofwel de meterstanden van 

de P1 poort uitleest en omzet naar verbruikspulsen,  of 

welke meterstanden serieel doorstuurt naar een USB 

poort.  

Een domotica systeem of een datalogger kan met deze 

module,  import-, export-, gasverbruik en omschakeling hoog-laag tarief via 

pulsen gaan inlezen.  

Met de USB uitgang kan je dan weer een eigen applicatie maken voor PC of 

Raspberry Pi. Het serieel protocol is eenvoudig opgesteld en staat beschreven 

onderaan in deze datasheet of je kan ook onze demo versie van een Windows 

applicatie gebruiken voor configuratie en/of uitlezing via PC. 

De meter ondersteunt zowel de Nederlandse digitale meter (DSMR 2.x, DSMR 

4.x, DSMR 5.x) als de Belgische digitale meter (DSMR 5.x). Standaard staat de 

module ingesteld op de Belgische DSMR 5.x meter maar via de windows 

configuratiesoftware en een USB verbinding met de PC  kan deze instelling 

worden gewijzigd. 

De voeding voor de PPC.04 module wordt geleverd door de digitale meter via 

de meegeleverde 'RJ11 6P/6C cross cable' . Enkel bij de Nederlandse DSMR 

2.x meter dient er extern gevoed via een 5V/100mA USB voeding 

De PPC.04 module heeft naast de 4 puls UITgangen  ook nog 2 puls INgangen 

voor het tellen van verbruikspulsen welke dan serieel via USB uitleesbaar 

zijn.. 

1. Aansluiten: 

Voeding: 

Vanuit de P1 poort:  
De digitale meters vanaf DSMR 
4.x leveren voeding vanuit de 
digitale meter dus enkel de 
meegeleverde ‘RJ12 6P/6C 
cross’ kabel  verbinden.  
 
Voeding via USB aansluiting: De 

‘oudere’ digitale meters, versie DSMR 2.x hebben niet allemaal voeding 
dus hier kan het zijn dat er extra voeding vanuit de PC of vanuit een USB 
voeding dient te komen. 
Indien de voeding zowel via RJ12 als via USB zou komen is dit geen erg.  
P1 poort:   
De PPC.04 module ondersteunt zowel de Nederlandse ( DSMR 2.x,4.x,5.x) 
als de Belgische (DSMR 5.x) digitale meters. De instelling van het type 
protocol gebeurt via de softwaretool welke je download van de 2-Wire 
website. De module staat default ingesteld op protocol DSMR 5.x-van de 
Belgische digitale meter. 

Binaire UITgangen: 

Er zijn totaal 4 puls uitgangen te gebruiken, via de connector (pitch 
2.54mm), nl 

• Import elektriciteit (standaard 1Wh per puls) 

• Export elektriciteit (standaard 1Wh per puls) 

• Gasverbruik (standaard 1liter per puls) 

• Tarief omschakeling hoog/laag  ( aan/uit) 
Werking:  
Standaard wordt elke minuut data opgevraagd van de P1-port. 
Er worden verschilmetingen gemaakt voor import-export-gas. 
Deze verschilmetingen worden onder de vorm van pulsen naar de puls-
uitgangen gestuurd. 
De puls-uitgangen zijn galvanisch gescheiden via optocouplers. 
Elke puls heeft een pulsbreedte van 50ms, zodat het maximum aantal 
pulsen per seconde = 10 
Per uur zou dit 10x3600 = 36000 pulsen zijn, of maximaal 36kWh. 
Indien er een groter verbruik is, kan de divider ingesteld worden op 1 / 2 
tot 1 / 10  (max 360kWh) via de TOOL 2-WIRE PPC04. 
 
TARIEF contact uitgang: 
Wanneer de digitale meter dubbeltarief heeft,  wordt deze status 
verstuurd naar de digitale uitgang. Dit aan/uit contact kan gebruikt 

worden om op tariefstatus verbruikers te schakelen of om de tariefstatus 
zichtbaar te maken voor de consument. 
Opgelet: voor de 4 optisch gescheiden uitgangen geldt Max 40Volt/50mA 
 

Binaire INgangen: 

Er zijn totaal 2 puls ingangen voorzien, via de connector (pitch 2.54mm) 
De bedoeling van deze ingangen is om hierop een potentiaalvrije 
impulsgever van een watermeter, gasmeter, energiemeter,..op aan te 
sluiten. De getelde pulsen worden vervolgens serieel doorgegeven via de 
USB poort.  
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. 

• De impulsgever moet ‘potentiaalvrij’ en spanningsloos zijn. 
maximum 3.3V/1mA 

• 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 
stroomverbruik, mogen er geen grote afstanden zijn tussen 
impulsgever en de PPC.04. 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. 

 

USB: 

Indien gewenst, kunnen alle gemeten waarden van de P1-poort naar de 
USB-poort gestuurd worden.: 
import piek – import dal – export piek – export dal – gas – vermogen – 
tarief hoog/laag) 
Eventueel aangesloten externe puls-ingangen worden in registers 
opgeteld, en worden eveneens naar de USB poort gestuurd. 
Het protocol voor opvragen en uitlezen data kan vrij eenvoudig 
gedecodeerd worden via een processor (raspberry – laptop – PCL ….)  
Ook kan men de configuratie wijzigen: 

• De uitlees-snelheid kan ingesteld worden tussen 5 en 60sec. 

• De ‘landversie’ BE of NL kan ook gewijzigd worden (TARIEF: BE 
= invers NL…) 

• Het puls gewicht van de puls uitgangen kan worden ingesteld  
Fig. Printscreen van de PPC.04 Visualizer 
 

 
LED: 

Op de module zitten 2 status LEDs (L1-L2), welke de voedingsspanning en 
de communicatie met de P1-poort toont. 

2. Serieel protocol 
Met onderstaand protokol kan men zel een eigen applicatie schrijven: 

Protocol 

Instructie: 

• TX: STARTCHAR (* = 42) +INSTRUCTIE + STOPCHAR (# = 35) 

• RX: STARTCHAR (*) + INSTRUCTIE+ LENGTE DATA + DATA 
+STOP (#)  

Baudrate: 115200 8N1 

FWversie: 

TX: *86# 
Rx:START+INSTR+LEN+FW1+FW2+FW3+FW4+SPEED+NL_BE+DSMR+DIV+S
TOP 
vb: 42+87+8+19+1+2 1+60+2+5+1+35 
(in dit voorbeeld is FWversie 19.1.2.1, pollspeed 60sec, BE als landkeuze, 
DSMR5.0 en divider 1 / 1) 
 
NB. DEFAULT IS DE POLLSPEED 60SEC EN DE LANDKEUZE BE (2) 
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SETUP: wijzigen instellingen:  

TX: *66+SPEED+NL_BE+DSMR+DIV+# 
Vb.:42+66+5+2+5+2+35 
Poll speed 5sec – BE – DSMR5.0 – divider 1 / 2  
RX:42+85+35 (85 = ACK) 
 

 REQUEST DATA: 

TX: *64# 
RX:START+INSTR+LEN+DATA+STOP 
RX:*65+52+xxxxx+# 
Er zijn 13 data’s, elk 4 bytes, volgens het IEEE-754 protocol 
Volgorde data: 

1. IMPORT POWER (W)  
2. IMPORT ENERGY HOOG TARIEF (Wh) 
3. IMPORT ENERGY LAAG TARIEF (Wh) 
4. IMPORT PULSCOUNTER : aantal pulsen naar OUT ( = verschil 

tussen huidige meterstand H+L en vorige meterstand H+L met 
de gekozen interval 5-60sec (Wh)  

5. EXPORT POWER (W) 
6. EXPORT ENERGY HOOG TARIEF (Wh) 
7. EXPORT ENERGY LAAG TARIEF (Wh) 
8. EXPORT PULSCOUNTER : aantal pulsen naar OUT ( = verschil 

tussen huidige meterstand H+L en vorige meterstand H+L met 
de gekozen interval 5-60sec (Wh)  

9. GAS (liter) 
10. GAS VERSCHIL (liter) = verschil tussen huidige en vorige meting 
11. TARIEF ( 1 = LAAG TARIEF NL, HOOG TARIEF BE / 2 = HOOG 

TARIEF NL, LAAG TARIEF BE) 
12. INPUT1 COUNTER 
13. INPUT2 COUNTER 

Het Demo programma 2-WIRE PPC04 visualizer kan je downloaden vanaf 
de 2-Wire website. 

3. Algemene opmerking: 
• Heb je een eigen applicatie gemaakt op de PPC.04 geef dan even 

een seintje zodat we dit kunnen vermelden op de website. 

• Je kan ook een RJ11 4P/4C kabel gebruiken maar dan dient de 

voeding via USB te komen 

4. Technische gegevens:  

Algemeen: 

P1port to Pulse Converter:  Standalone module voor uitlezen data 

P1-port en omzetten naar pulsen of serieel doorzenden naar de 

USB-poort.  

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): 44mm x 44mm x 24mm 
Gewicht: ongeveer 30 gram 

Aansluitingen: 

INGANGEN:  

• P1–PORT  RJ11 6P6C: via cross-cable naar P1-port 
digitale meter  

• 2 PULSE INPUTS: potentiaalvrij max 3.3V/1mA (vb. 
WATER-GASTELLER) 

UITGANGEN: 

• 4 PULSE OUT  ISOLATED max 40V/50mA : IMPORT – 
EXPORT – GAS – TARIEF status 

PROTOCOLS: DSMR2.0 – 4.0 – 5.0 NL-BE 
USB: Communicatie naar PC/PLC/Raspberry/ …  
VOEDING :  

• via P1-PORT indien aanwezig 

• of via USB micro USB (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. 

5. 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. 
 

6. 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/ 
 

7. 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 
  

http://www.2-wire.net/contact/
mailto:info@2-wire.be
http://www.2-wire.net/
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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 niet via Modbus maar draadloos 

communiceert. (optionele voeding MeanWell DR-15-15 zie 2-wire prijslijst) 

In een MEMo opstelling kan de RF gateway module zowel via Modbus als 

draadloos communiceren terwijl dat in een MiLo systeem enkel draadloos 

kan over FSK  

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 draadloos: 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 
stroomverbruik, 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 (Versie MEMo1). 
 

• 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 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.502  

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)+2m 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  
Digitale ingang(IN1…4): potentiaalvrij !! max 
5V/1mA (0‐    logic: < 0.7V)   puls duur: 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, Belgische  
P1 poort op de digitale meter (DSMR  2.x;4.x;5.x) 
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Voeding:  
Bedraad Modbus: voeding via Modbus (-,A,B,+) 
Draadloos 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 
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EP.16A en TP.16A smart plug(versie 

bijsluiter) 
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 ‘thermostaat-plug’ , en kan 

een elektrische verwarming aan/uit schakelen in functie 

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 (MEMo1 

via de RF gateway, MEMo2 rechtstreeks ) 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. 

Beide EP.16A en TP.16A zijn verkrijgbaar met PEN-aarde en met RAND-aarde. 

1. Aansluiten 
Om een gegarandeerde RF ontvangst te verzekeren moet de MILO 
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, 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 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. 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.  
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.  
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 
Zie bij online bij producten/milo/plug voor de volledige versie van deze 
handleiding  

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 stopkontact 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) 
 

OPMERKING: 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 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 

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: 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. 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. 
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. 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 
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