MILO handleiding v4.4
2-WIRE MINI LOGGER 16 kanalen
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 draadloos gemeten via schakelbare energie-pluggen terwijl met
de RF gateway Modbus energiemeters worden gekoppeld om grote
deelverbruikers rechtstreeks in de zekeringenkast te meten. Ook met de
draadloze ECF.08 kunnen via stroomtangen of via pulseningangen
verbruikers o.a. in de zekeringenkast worden gemeten.
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MILO handleiding v4.4
2-WIRE MINI LOGGER 16 kanalen

1.Werking:
MILO is een compacte low-cost datalogger-webserver welke
draadloos kan communiceren met 2-WIRE RF smartplugs
(aan/uit, of thermostaat), Modbus energiemeters via de
RG.016 Gateway, draadloze pulsentellers op batterijen, de
draadloze energy counter… en met op de module zelf: 2
pulseningangen en een P1-poort voor digitale meters.

indien gewenst toch koppeling met een Cloud applicaties te
maken.
SCHAKELEN: Schakelen van de smartplugs gebeurt ofwel via
een drukknop op de plug zelf, ofwel via de webbrowser. Per
module kan je ook via een weekklok automatisch de uitgang
aan- of uitzetten, of het setpunt van een thermostaat wijzigen.
Per weekdag zijn er tot 4 schakeltijden te programmeren.

Schematische voorstelling:

De MILO module wordt (draadloos) verbonden met het WiFi
netwerk EN internet van de woning zodat deze bereikbaar
wordt voor ieder toestel met webbrowser in het huisnetwerk.
De i/o modules worden dan weer draadloos verbonden met
MILO via een RF 868 MHz netwerk omdat via deze frequentie
iedere plug in de woning bereikbaar wordt.
De configuratie, of de koppeling tussen MiLo en meetmodules,
gebeurt op een gebruiksvriendelijke manier. Enkel ingeven van
het uniek serienummer van de i/o modules en de bijhorende
naam van de gekoppelde verbruiker.
Zo kunnen tot 16 kanalen worden bediend via een webbrowser
(smartphone, tablet, PC). Dus geen software of app te
installeren, werkt platform onafhankelijk, en geeft direct
toegang tot de MILO eender waar ter wereld via internet en dat
alles zonder abonnementskosten

L OGGING VAN DE 16 KANALEN :
DAG GRAFIEK: Detailmetingen zoals spanning, stroom,
vermogen, verbruik, of temperaturen worden elke 5 minuten
gelogd en met een resolutie van 1 uur tot 10 dagen terug in de
tijd weergegeven in de dag-grafieken op de MiLo webpagina’s.
MAAND GRAFIEK: Het dagverbruik en de berekende
energiekost van elk kanaal wordt elke nacht gelogd en kan tot
1 jaar terug bekeken worden in grafieken. In een jaaroverzicht
worden de verbruikers gerangschikt volgens hun energiekost
per maand.

2.Technische kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
LOCALE OPSLAG: Alle data wordt lokaal bewaard, de
webpagina’s lokaal gegenereerd dus geen nood aan een
externe CLOUD applicatie en dus geen abonnementskosten !

•
•
•

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)
Security: WPA/WPA2
Encryption: WEP/TKIP/AES
Netwerk Protocols: IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP
Ingebouwde antenne.
Ingebouwde tijdsklok welke dagelijks gesynchroniseerd
wordt met een uiterst 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)
Ingebouwde P1-poort (galvanisch geïsoleerd) voor de
nieuwe generatie digitale meters: import-export verbruik
en huidig verbruik worden getoond. (baudrate:
9600/115200)
Ingebouwde galvanisch geïsoleerde pulseningangen voor
gas- en watermeter.
Voeding: via USB lader 5V/0.5A
Gemiddeld verbruik: 5V/ 100mA
Afmetingen: ca 105mm x105mm x30mm

FTP CLIENT en http CLIENT : MiLo kan echter wel worden
ingesteld om data op te laden naar een centrale server om
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3.Te koppelen RF modules:
EP.16A:
RF 868MHz (FSK) Energie-plug met verbruiksmeting en
schakelrelais. Blokkeerfunctie voor ongewenst schakelen van
de uitgang (vb koelkast, diepvriezer….) Verbruik: 230V / 0.5VA.
Maximaal 3000Watt schakelvermogen.
Door een energieplug te linken met de P1 poort kan deze gaan
schakelen volgens het energietarief, meer hierover in de bijlage
achteraan in deze handleiding.

TP.16A:
RF 868MHz (FSK) Energie-plug met verbruiksmeting,
ingebouwde temperatuursensor, en schakelrelais.
Blokkeerfunctie: steeds aan / steeds uit/ thermostaat. Verbruik:
230V / 0.5VA. Maximaal 3000Watt schakelvermogen.

BC.002:
RF 868MHz (ingesteld op FSK) batterij gevoede( 2x AA) module
met 2 pulseningangen (tellen en/of tijdmeten) voor gas- water
en/of stookoliemeters en/of temperatuur meten via NTC
voelers van 2-Wire.

Er kunnen tot 4 LeON's worden gekoppeld op één MiLo.

4. VOORBEREIDING INDIENSTSTELLING:
Om MiLo te kunnen gebruiken moet je deze eerst koppelen
met je WiFi huisnetwerk. Hiervoor moet je de naam (SSID) en
het paswoord van dat WiFi netwerk kennen.
Ook moet MiLo een VRIJ en VAST IP adres krijgen omdat je dit
adres invoert in de webbrowser om zo op de MiLo website te
komen. Tijdens de koppeling dien je ook nog een subnet mask,
een gateway IP adres en een poortnummer in te geven.
Voor iemand die niet vertrouwd is met netwerken is dit een
drempel, dus ofwel roep je nu de hulp in van een specialist
ofwel gebruik je één van onderstaande methodes om de
netwerkinstellingen van jou PC en daarmee de instellingen voor
MiLo vooraf te gaan bepalen:
Methode 1: Verbindt je PC met je WiFi huisnetwerk. Ga naar
‘netwerk en internetinstellingen’, ‘netwerkcentrum’, ‘ WiFi’,
‘details’ en je krijgt de netwerkadressen van je PC.

RG.016:
RF 868MHz (ingesteld op FSK) gateway module met externe
voeding, te gebruiken voor koppeling met:
•
2-WIRE Modbus energiemeters (1F of 3F, maximaal 9
Modbus adressen)
•
Seriële poort P1 voor de digitale meters, protocol
voor NL en B (DSMR 2.0, 4.0 en 5.0)
•
4 analoog/binaire pulseningangen voor koppelen 2WIRE NTC voelers en /of energiemeters met
pulsenuitgang ( gas, water, elektra,.. meter).

ECF.08:
RF 868MHz (ingesteld op FSK) Energy counter module met
230V voeding, te gebruiken voor koppeling met:
•
4 stroomtangen 75A/333mV voor het meten 4 monofase kringen allen op éénzelfde fase
•
4 binaire pulseningangen voor koppelen 2-WIRE
energiemeters met pulsenuitgang ( gas, water,
elektra,.. -meter).

LeON:
MiLo geeft via WiFi het actueel energietarief door naar LeON.
LeON welke zichtbaar opgesteld staat in de leefruimte, toont
deze tariefstatus met zijn RGB LED waarbij:
•
•
•
•

ROOD: dagtarief
ROOD/BLAUW knipperend: piekverbruik met
instelbaar drempelvermogen
BLAUW: nachttarief
GROEN: injectie met instelbaar drempelvermogen

Deze kan je grotendeels ook overnemen voor MiLo:
•
•
•

IPv4 adres PC: vb. 192.168.0.209
wordt vb. 192.168.0.125 voor MiLo
IPv4 SUBNETmask: vb. 255.255.255.0
IPv4 Gateway: vb. 192.168.0.1

Methode 2: Verbindt je PC met je huisnetwerk en download en
installeer de IP serverscannertool van 2-WIRE. Als je deze
opstart, geeft deze je de netwerkinstellingen van je PC en een
voorstel van de MiLo netwerkinstellingen voor dit WiFi
netwerk: https://www.2-wire.net/product/ip-serverscanner/
Deze parameters kan je straks dan invullen bij de MiLo
configuratie
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sleutel (password): ‘adminMILO’.
Automatisch wordt u na 1-2minuten
doorverbonden naar een inlogscherm (of
surf zelf naar 8.8.8.8).
NB. : Vanaf firmware 20.02.10.1 of ingeval
acces point zonder spatie in de naam ‘
2WIRE-MILO’ dan surfen naar 192.168.4.1
NB.: lukt het niet onmiddellijk probeer dan
met opnieuw met smartphone of tablet.
Lukt het dan nog niet dan is mogelijks het
wifi signaal te zwak.
Met de serverscanner kan je eventueel nog testen (test via pin)
of het gekozen IP adres voor MiLo uit methode 1 of 2 nog vrij is
zodat je deze straks via de REDIRECT methode kan gaan
invoeren.

REDIRECT pagina

Methode 3: We kunnen bij de indienststelling de MiLo module
in DHCP modus zetten. De router gaat dan zelf de IP
instellingen invoeren.
Eénmaal dat MiLo dan een adres heeft gekregen via DHCP
kunnen we dan via de IP serverscanner de netwerkinstellingen
uitlezen om deze dan via de REDIRECT opnieuw in te voeren als
vast IP adres. ( zie verder)

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.

5.Koppelen met WiFi netwerk:
Zorg voor een ‘strategische’ opstelling van de MILO, liefst
centraal in de woning, zodat er optimale communicatie is met
WiFi, internet en de smartplugs. Check ontvang-sterkte met je
smartphone bv. Bij voorkeur geen metalen voorwerpen in de
buurt van de MiLoi, metalen kasten verzwakken het WiFi
signaal.
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 WiFinetwerk.
Koppelen met het 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’.
NB. Als de MiLo al gekoppeld was met WiFi dan dien je te
drukken binnen de 3 seconden na de opstart om een acces point
te activeren.

Er zijn reeds standaardinstellingen ingevuld en deze dien je nu
aan te passen volgens de instellingen van je eigen WiFi
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)

Kies ‘netwerken’ op uw laptop, smartphone of tablet en bij
goede werking moet er nu in de lijst: ‘2-WIRE MILO’ staan.
Selecteer dit netwerk. Indien er gevraagd wordt naar een
3
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Ofwel Vast IP ADRES
Na het invullen van SSID, password, vast IP adres, SUBNET
mask, Gateway en poortnr, wat je bepaald hebt via methode 1
of 2,druk je op SAVE. En een paar ogenblikken daarop verschijnt
dit scherm.

Druk enkele malen op de ronde groene knop. Als de MILO
voorkomt in de lijst, kan je het gevonden IP adres en
poortnummer noteren.
Na koppeling met het WiFi huisnetwerk:
Ga op uw laptop of tablet terug naar ‘netwerken’ en selecteer
terug uw normaal netwerk indien dit niet automatisch is
gebeurd. Het omschakelen van netwerk kan soms een 10tal
seconden duren.

Uw laptop moet nu terug naar het bestaand WiFi netwerk
gebracht worden.
Ga op uw laptop of tablet terug naar ‘netwerken’ en selecteer
terug uw normaal netwerk indien dit niet automatisch is
gebeurd.

Surf nu naar het ingesteld IP-adres en poortnummer (ingeven in
adresbalk van uw browser, vb. 192.168.0.124:8081) Het
poortnummer moet met een ‘:’ decimaalteken volgen na het
IPadres !
NB. In uw browser moet je controleren of bij ‘INSTELLINGEN JAVASCRIPT’ aan staat !
Er moet een scherm verschijnen zoals hieronder: (versienr =
jaar/maand/datum/versie)

Het omschakelen van netwerk kan soms een 10tal seconden
duren.
Surf nu naar het ingesteld IP-adres en poortnummer: ingeven in
adresbalk van uw browser, vb. 192.168.0.124:8081

Ofwel DHCP adres:
Wil je dat uw router zelf een IP adres toekent, dan moet u het
eerste IP adres ( MiLo) zetten op 0.0.0.0 En aanvullen met
gateway, subnetmask bepaald via methode 1 of 2.
Nadat je SAVE hebt gedrukt, wordt een VRIJ en VAST IPadres
toegekend na heropstart van de MiLo !
(Heropstart: USB kabel loskoppelen en weer aansluiten)

NB. Lokaal dient u nooit in te loggen met de MILO,
echter wanneer je ook buitenhuis wil gebruik maken
van de MILO moet je een ‘port forwarding’ doen in uw
WiFi router: deze moet het poortnummer kennen (vb
8081) zodat er externe toegang is. (hoe dit moet
gebeuren is provider afhankelijk)

6. Configuratie
Klik midden op de toets ‘MILO’, en dan krijg je het
configuratiescherm te zien:

Om nu het nieuwe IP adres te achterhalen zijn er 2 methoden:
1.

USB kabel loskoppelen en weer aansluiten. Vanaf het
moment dat de led oplicht, druk je terug op de reset toets
en blijf drukken. De led zal flashen. Blijf (een 5tal
seconden) drukken tot de led constant brandt. Nu kan je
naar de netwerkinstellingen gaan en terug ‘2-WIRE MILOI’
selecteren.
Wanneer je nu naar Configure WiFi gaat, zal het nieuwe IP
adres ingevuld zijn. (als tenminste uw gateway-adres in
orde was)
Helaas moet je nu terug uw SSID en password invullen en
op SAVE drukken.

2.

Download het hulpprogramma ‘ServerScanner’ van 2WIRE:https://www.2-wire.net/product/ip-serverscanner/
4
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NETWORK, PASS, IP, PORT : kan hier niet gewijzigd
worden. Dit kan alleen via de REDIRECT methode zoals hiervoor

RSSI: ontvangststerkte van WiFi signaal (hoe lager, hoe
sterker)

JOIN MAC: Dit is de ‘pincode’ voor elke RF-plug, zodat enkel
uw plugs verbinding kunnen maken met uw MILO. Standaard
zijn dit de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal !) van uw MILO.

TAAL: keuze uit NL,FR,EN,DU (voor configuratiescherm blijft
de taal steeds engels)

NTP: als deze groen staat aangevinkt betekent dat er
verbinding is met internet en een NTP tijdserver.

TIME ZONE: om de tijdsklok (NTP) goed te laten werken
moet de tijdzone geselecteerd worden zodat het juiste uur
weergegeven wordt. (standaard Brussel)
Wanneer je een andere MILO zou plaatsen, en alle plugs
hadden reeds de pincode van een vorige MILO, dan kan je deze
pincode wijzigen met de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal).
Ter bevestiging ‘SAVE’ + ‘adminMILO’. In bovenstaand
voorbeeld werd het MILO -MAC (d5:2e:ae) vervangen door het
MAC van de vorige MILO (1a:59:13)
Zie verder voor het koppelen van plugs aan uw RF-netwerk
(JOIN)

MILO LOGIN EN PASS: dit is de login wanneer je buitenhuis
wil inloggen. Standaard is dit ‘MILO’ en ‘2017.1.1.1 ‘, maar kan
gewijzigd worden (max 26 karakters)

FTP LOGIN EN PASS: wanneer je dagelijks alle energieverbruiken en gemeten waarden zoals spanning, stroom,
vermogen of temperaturen wil loggen naar een externe FTPserver, dan kan je hier een remote server , met login en
paswoord gaan ingeven.

Om de FTP verbinding te testen, is er de ‘TEST’ button.
Indien de verbinding niet gelukt is (foutieve login of paswoord)
zal er na enkele seconden ‘FAIL’ verschijnen. De beschrijving
van het data-formaat staat onderaan uitgelegd.
HTTP:

UPGRADING: zowel de MILO als de modules kunnen nieuwe
firmware krijgen (verbeteringen, bugs, nieuwe toepassingen) .
Bij ‘START’ wordt er direct getest of er nieuwe firmware op de
2-WIRE server aanwezig is.
Zo ja, dan zal de MILO upgraden en herstarten na ca 12minuten. Nadien wordt elke module getest en indien er
nieuwe firmware is, zullen deze ook upgraden (ca 1-2 minuten
per module) De FW-versies zijn te lezen naast het serienummer
van de modules. (jaar, maand, dag, volgnummer)
Tijdens een upgrading kan je niets bedienen. Wil je dit proces
onderbreken, dan kan je “STOP’ selecteren.
NB. Soms kan een firewall in de modem of PC de
upgrade verhinderen. Belangrijk is ook dat de modem
gefragmenteerde pakketten toelaat.
NB. Indien het upgraden van de MILO problemen
geeft, (vb. blanco configuratiescherm, of de led op de
MILO blijft constant branden) is het aan te raden om
de MILO spanningsloos te zetten en opnieuw te laten
opstarten.Na reload pagina kan je opnieuw proberen
om de MILO te upgraden.

DEBUG P1 RAPPORT:
Om de koppeling met de P1-poort te testen is een ‘debug
status rapport’ van de P1 poort toegevoegd: klik op de waarde
naast ‘P1 Status’.

Naast opladen via FTP is er ook de mogelijkheid om via http
data te gaan opladen, je gebruikt daarvoor dezelfde
invoervelden als via FTP maar zonder login en paswoord. Zie
hiervoor in de bijlagen of bij koppeling naar EnergieID.
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COST: energieprijzen voor elektriciteit hoog en laag
(eurocent/kWh), gas, water (eurocent per m3) , en eventueel
gasolie (eurocent per liter)

MODULES: in deze tabel kan je het serienummer ingeven van
de 2-WIRE modules. Deze staat vermeld op de achterzijde van
iedere module. Tot 16 apparaten zijn er met de MILO mogelijk.
Een naam kan tot maximaal 16 karakters lang zijn.
Klik op ‘OK’. Je kan het volledige rapport tonen in een
tekstverwerker: (enkel op ‘plakken’ klikken) Voorbeeld rapport:
P1 port test:
received data: 512 characters
�/ISk5\2MT382-1 000
0-0:96.1.4(50213)
0-0:96.1.1(3153414733313030303030303534)
0-0:1.0.0(200703131351S)
1-0:1.8.1(000029.963*kWh)
1-0:1.8.2(000103.130*kWh)
1-0:2.8.1(000027.836*kWh)
1-0:2.8.2(000087.659*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(05.270*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
1-0:32.7.0(226.0*V)
1-0:52.7.0(229.0*V)
1-0:72.7.0(223.0*V)
1-0:31.7.0(023*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(023*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9 *kW)
0-1:24.2.1(101209110000W)(049.320*m3)
0-1:24.2.3(101209110000W)(049.320*m3)
0-1:24.4.0(1)
!
DECODED DATA:
Import-H: 29963
Import-L: 103042
Export-H: 27836
Export-L: 87659
Tariff: 1
Import Power: 5300
Export Power: 0
Voltage: 225
Gas: 49310

SAVE: elke wijziging moet bevestigd worden met ‘SAVE’ +
login (adminMILO). Wil je geen wijziging doorvoeren, kies dan
‘ANNULEREN’ .

EXIT: terug naar de home page.

De MILO herkent direct het type module, en past automatisch
eventuele parameters aan.
Voorbeeld:
•
•

EnergiePlug EP.16A, SN = 10S00001.
ThermoPlug TP.16A, SN = 10T00001…

(STEEDS 2 CIJFERS, dan 1 LETTER, en nadien 5 CIJFERS !)

UNITS: dit zijn de verbruikseenheden (standaard kWh).
Bij pulstellers heb je de vrije keuze om ‘kWh, m3 Gas, m3
Water, of Fuel’ te selecteren.
Puls/h:
•

•

bij pulstellers (vb. 02Bxxxxx), moet je het aantal
pulsen invullen volgens de eenheid. (staat vermeld op
de meter, voorbeeld: waterteller: 2000 pulsen/m3)
NB. Fuel : puls/h = milliliter/u !!
bij puls-tijd tellers (vb. 02Cxxxxx), moet je het
constante verbruik na 1 uur werking invullen volgens
de 1/1000 van de eenheid . (staat vermeld op de
verbruiker, voorbeeld: mazoutbrander : 3,5 liter per
uur en dus getal 3500 mL invullen LFuel )

Wanneer alle modules ingevuld zijn druk je op ‘SAVE’ + login
(adminMILO). Alle gegevens zijn nu bewaard en kan je alles
testen:

SORTERING KANALEN: de kanalen worden normaal
getoond in de volgorde van invoering van de modules.
(eventueel niet gebruikte kanalen (SN 00000000) worden niet
getoond.
•

Wil je de volgorde wijzigen, klik dan op knop
‘Modules’. Deze button zal nu rood oplichten.
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Met de muis kan je nu ‘drag’ en ‘drop’ doen van alle
kanalen tot je de gewenste volgorde hebt.
Nadien terug klikken op ‘Modules’ , en ‘SAVE’
configuratie.

WISSEN LOG DATA PER KANAAL:

uit te voeren: selecteer bij ‘UPGRADING - START’ en
indien er nieuwere FW beschikbaar is, zal alles up-todate gezet worden (tijd tot ca 15 minuten). Tijdens de
upgrading de spanning NIET onderbreken.

GW-TOOL: Met de MILO kan ook een RF-GATEWAY’

NB. Niet gebruikte kanalen moeten serienummer ‘00000000’
hebben.

communiceren: deze module heeft 4 puls-ingangen, 1 P1-poort,
en een Modbus-aansluiting voor 2-WIRE energiemeters.

•

Deze complexe module heeft talrijke serienummers, elk
nummer voor een specifieke toepassing. Om het eenvoudig te
houden kan je met deze tool de gewenste serienummers laten
berekenen en deze daarna copy/paste in de SN veld.. Verdere
uitleg rond deze module staat ook in de handleiding ‘Gateway
RFG16’

•

•

Wanneer je een bestaand serienummer wijzigt, worden de
logs van dit kanaal niet gewist.
Wens je dit wel te doen, dan moet je eerst dit
serienummer wissen door eerst SN ‘00000000’ in te
voeren en op ‘SAVE’ drukken, nadien invullen van het
nieuwe serienummer en ‘SAVE’ drukken. Nu zullen de logs
van dit kanaal wel gewist zijn.
Bemerking: De naam welke bij dit serienummer hoort
NIET wissen anders werkt het wissen niet.
Kanalen wissen doe je één per één anders heeft het geen
effect

Klik in ‘CONFIGURATIE’ op de toets ‘GW_TOOL’
Voorbeeld:

JOIN: Voor de beveiliging van het RF-netwerk, moet iedere
module dezelfde pincode hebben als uw MILO. Zo kunnen enkel
uw plugs verbinding maken met uw eigen MILO. (zie hoger
‘JOIN MAC’)
Bij de eerste indienststelling van de MILO en de plugs moeten
deze de pincode ontvangen. Enkel modules welke ingevuld zijn
in de lijst van serienummers kunnen gelinkt worden. Druk op
‘JOIN’.
Nu staat de MILO in een ‘scanmode’. Wanneer je nu een plug
aansluit aan het lichtnet, zal deze na enkele seconden snel
knipperen, en dan stoppen. De plug is nu gekoppeld aan uw
MILO.
Herhaal deze handeling voor elke plug. Wanneer alle plugs
gelinkt zijn, druk je terug op ‘JOIN’.

RSSI: druk enkele malen na mekaar op ‘RSSI’ , en wanneer alle
modules goed communiceren wordt de firmware versie en de
ontvangststerkte getoond voor iedere module. Indien er bij
RSSI --- wordt getoond, is er slechte of geen ontvangst:
controleer deze module. Mogelijk is deze buiten bereik of dien
je de MILO een andere opstelling te geven (zorg voor RSSI
waarden < 100)
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 nadat alle serienummers zijn
ingevoerd is het ook aan te bevelen om een upgrading

Werking Tool: Als je een RG.016 gateway module wil koppelen
aan je MILO vul dan bovenaan zijn serienummer in, heb je enkel
een MILO zonder gateway dan kan je deze tool ook gebruiken
om de serienummers voor de bekabelde ingangen (
pulseningangen en P1 poort) van de MILO module te
berekenen.
Selecteer in de linker kolom energiemeters en in de
rechterkolom worden de nodige serienummer gegenereerd,
deze serienummers copy/paste je in de MILO
serienummertabel.
Bij EMM.xxx meters verschijnt na het serienummer het te
gebruiken MODbus adres bvb 02G00121 / A1, het serienummer
copypasten in de MILO tabel en het A1 Modbus adres “1” dien
je in te voeren via het display op de betreffende Modbus
energiemeter.
Bij P1 kanalen verschijnt na het serienummer het te gebruiken
protocol bvb 02P12341 / 04P-05P-06P, afhankelijk van het
protocol in de digitale meter ( DSMR 2.0;4.0;5.0) . 06P staat
voor Belgische DSMR 5.0 protocol. Pas je het serienummer aan
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alvorens te pasten in de MILO tabel. vb DSMR 4.0 wordt dan
04P12341
Een ingang op de MILO of op de RG.016 gateway kan ofwel op
tijd(TB=Time Based), ofwel op tellen(puls), ofwel op
temperatuur ingesteld worden. Kies het juiste type om het
serienummer te berekenen.

PULS-INGANGEN:
Via de optionele RJ11 kabelinterface zijn er ook 2 pulseningangen rechtstreeks op de MILO module aanwezig:

INTERNE P1-POORT:
Via de meegeleverde RJ12 kabel kan de MILO verbonden
worden met een ‘digitale’ energiemeter. (kabel beperken tot 23meter)
NB. Met de “GW _TOOL” knop ( zie hiervoor) kan je
serienummers berekenen maar je kan ze ook zelf
manueel samenstellen:
Het (interne) serienummer moet steeds beginnen met
‘02p’,’04p’ of ‘05p’ of ‘06p’ volgens het dataformaat:
•
•

•
•
•

Klem 1 = (+) 1e ingang
Klem 4 = (-) Ground
Klem6 = (+) 2e ingang

Deze ingangen moeten potentiaalvrij zijn, en de 1e ingang geef
je volgend serienummer:

Nederland DSMR2.x: 2, DSMR 4.x : 4, of DSMR 5.x : 5
België DSMR 5.x : 6

Het laatste karakter bepaalt het type meting: 1 = import H+L / 2
= export H+L/ 3 = gas/ 4 = import H / 5 = importL /6 = export H
/ 7 = exportL /
Vb. Digitale meter met protocol DSMR4.0:

•

04p00001: import verbruik H+L/ 04p00002: export H+L
(zonnepanelen)/ 04p00003: indien gasmeter gekoppeld is
met energiemeter

•

02c00001 indien het pulsen zijn van gas- of
waterteller.(tellen)
02c00003 indien het een contact is welke de tijd meet
als er verbruik is (TimeBase) (vb mazoutbrander,
welke 3200ml/uur verbruikt)

de 2e ingang geef je volgend serienummer:
Vb. DSMR5.0 in België:

•

06p00001: import verbruik / 06p0002: export
(zonnepanelen) / 06p0003: gasmeter/ 06p0004:import H
Overzicht gebruikte dataformaten:
Formaat
baudrate bits parity
Nederland-Belgie:
DSMR2.2
9600
7
even
DSMR4.1 115200
8
no
5.1
Frankrijk (enkel voor versie MILO-FR)
EDF TeleInfo
1200
7
even

invers

JP1

JP2

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

•

02c00002 indien het pulsen zijn van gas- of
waterteller.
02c00004 indien het een contact is welke de tijd meet
als er verbruik is (TimeBase)

NB. De modules VS.230 en CS.400 kunnen aangesloten worden
voor timebase metingen !

ICONS: elk kanaal kan je ook herkenbaarder maken door een
‘icon’ toe te voegen aan de naam.
Klik op het bestande kleine icon welke voor de naam staat.
Deze licht rood op.
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Over een grafiek ‘hoveren’ laat een tabel zien met de metingen
op dat moment (V-A-W-Wh)

Klik vervolgens op een icon naar keuze uit de rechtertabel.
Hiermee is de configuratie klaar; Druk wel op ‘SAVE’ om alles te
bewaren!
Druk op ‘EXIT’ om naar het bedieningspaneel over te gaan.

GRAFIEK MAAND: tot 12 maand terug met toetsen ‘< <’ en

7.BEDIENINGSPANEEL:

‘> >’, einde grafiek = ‘ | |’
Over een grafiek ‘hoveren’ laat een tabel zien met de metingen
op dat moment (kWh en kost)

KLOK: klikken op
kloksymbool opent een nieuw scherm
De pagina wordt nu geladen volgens de gedane configuratie.
Bovenaan zie je ‘shortcuts’. Hiermee krijg je snel een overzicht
van alle kanalen, met icon, naam, en actueel verbruik (deze
namen staan rood)
Drukken op een naam zal het scherm scrollen naar de gewenste
plaats.
Onder de shortcuts staat elk kanaal met een aantal toetsen:
•
Dag: grafisch overzicht per uur tot 7 dagen terug
•
Maand: grafisch overzicht per dag tot 1jaar terug
•
Klok: schakeltijden in weekregime
•
UIT/AAN: bediening uitgangsrelais
•
Laatste meting: elke 5 minuten wordt alle verbruiksdata
opgevraagd door MILO.
•
Actueel: het huidige verbruik (vertragingstijd is 5-8
seconden)
•
Vandaag: verbruik vanaf middernacht tot heden
•
Jaartotaal: verbruik vanaf nieuwjaar tot heden

GRAFIEKEN

Per dag kunnen er maximaal 4 tijden (T1-T2-T3-T4) ingegeven
worden, met de gewenste status: AAN of UIT selecteren door
op het vakje ‘ON/OFF’ te klikken(toggle functie), voor
thermostaat een setpunt ingeven tussen 5 en 40° , per halve
graad.

De schakeltijden T1-T2-T3-T4 moeten steeds in stijgende lijn
zijn, maar indien T1=T2 of T3=T4 wordt deze blok genegeerd.
(voorbeeld op vrijdag: T3 en T4 staan gelijk, dus geen actie voor
deze blok)

GRAFIEK DAG: tot 7 dagen terug met toetsen ‘< <’ en ‘> >’,
einde grafiek = ‘ | |’
NB. Bij iedere wijziging zal de
login gevraagd worden !
(adminMILO)
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TABEL: bovenaan links staat de toets ‘TABEL’. Klik op deze
toets en dan komt het jaaroverzicht

onderbreken druk je op de reset toets en blijf een 5tal
seconden drukken tot de led stopt met knipperen en constant
brandt. Laat nu de reset los.
De MILO zal nu verbinding maken met de 2WIRE server en een
upgrading van de MILO uitvoeren.

Grafisch worden de verbruikers getoond en gerangschikt
volgens de energiekost.
Over ‘hoveren’ toont de kost vanaf nieuwjaar. Onder deze tabel
zie je per kanaal en per maand het verbruik en de kost. Deze
tabel toont ook de overige maanden van vorig jaar. (totaal is
maximaal 12 maanden). Klikken op ‘HOME’ keert terug naar de
bedieningstabel.

8. ALGEMENE OPMERKINGEN:
INTERNET : is steeds nodig voor de goede werking (tijdsklok,
upgrading, remote control, grafieken)
Indien het WiFi netwerk zou uitvallen en nadien weer opstart
kan het zijn dat je de MILO ook moet heropstarten indien er
geen verbinding meer is op de webpagina: ofwel voeding af en
terug aansluiten, ofwel kijken of hij niet getoond wordt bij de
WiFi netwerken( 2-WIRE MILO)
Herinloggen kan dan nodig zijn (SSID en pass dienen opnieuw
ingegeven te worden)

RESETBUTTON: bovenaan de MILO module bevindt zich een
toets ‘RESET’. Deze heeft 2 functies:

W IJZIGEN W I F I NETWERK : wanneer je een ander netwerk wil
selecteren, of je wil het IP adres wijzigen, of je hebt geen
toegang tot de MILO-pagina, onderbreek dan de voeding van
de MILO, en sluit de voeding weer aan.
Vanaf het moment dat de led oplicht, druk je op de reset en
blijf drukken. De led zal flashen.
Blijf (een 5tal seconden) drukken tot de led constant brandt. Nu
kan je naar de netwerkinstellingen gaan en ‘2-WIRE MILO’
selecteren. De verdere procedure is reeds uitgelegd bij de
indienststelling. Eventueel kan je dit ook via smartphone of
tablet.

M ANUELE U PGRADING : Uitzonderlijk kan het gebeuren dat er
een fout is opgetreden in het javascript van MILO. Wanneer je
de webpagina laadt, maar geen enkele ‘toets’ reageert, dan is
er mogelijk een fout ontstaan tijdens het opstarten. Herladen
van de firmware kan uitkomst bieden: Zonder de voeding te

Na ca 1-2 minuten zou de led moeten uitgaan en een aantal
keer flashen. Nu kan je de pagina herladen en alles weer
normaal moeten werken. Mocht er nog geen reactie zijn met
de ‘buttons’, controleer dan in jouw browser of ‘JAVASCRIPT’
aan staat !

LED BETEKENIS:
Door de status van de led te volgen kan je weten wanneer er
iets goed of fout loopt:
Normale opstart: Bij aansluiten voeding: led licht 3 seconden
op (gedurende deze tijd kan je het netwerk wijzigen door op
reset te drukken), 1 seconde uit, dan een aantal keer traag
knipperen tot het ingestelde netwerk is gevonden. Wanneer de
MILO verbonden is met dit netwerk zal de led 5 maal snel
knipperen en uitgaan. Vervolgens zal de MILO de interne
tijdsklok synchroniseren met een NTPserver. (dit kan tot 5
seconden duren) Wanneer de tijdsklok in orde is, zal de led 5
maal snel knipperen. Vervolgens worden alle modules getest op
signaal kwaliteit. Nu is de MILO klaar en kan je de pagina
herladen. Elke 5 seconden zal de led kort oplichten (heartbeat),
of indien er bedieningen gebeuren naar modules.
Foute opstart: Blijft tijdens de opstart de led constant traag
knipperen, dan is er geen netwerk ingesteld of gevonden!
Indien je reeds eerder een netwerk had geconfigureerd,
controleer dan of de WiFi router wel degelijk aan staat. Als de
MILO toch geen verbinding wil maken, druk dan op de reset tot
de led constant brandt en herhaal de procedure om te
verbinden met dit netwerk.
-Indien de WiFi connectie geslaagd is (5 maal snel knipperen),
maar na een 5tal seconden flasht de led heel traag, dan is er
geen NTPserver gevonden.(tijdsklok) Mogelijke oorzaak: geen
internet verbinding van uw router of foutieve instelling van het
DNS adres, welke door u ingesteld werd bij de ‘WiFiconfiguratie’. Controleer of uw gekozen netwerk wel degelijk
verbonden is met internet.
Bij de configuratie kunt u de NTP controleren: naast de
taalversie moet NTP groen
oplichten. Groen betekent ook
dat MiLo internetverbinding heeft .
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BIJLAGE AANVULLING RF-MODULES
Vanaf MILO v17.11.26.1 is er een extra beveiliging toegevoegd
voor alle RF-modules.
Een RF-module kan enkel communiceren met een MASTER
indien deze dezelfde ‘pincode’ heeft als de master.
De master kan zijn: MILO – MEMo2
MILO:

seconden na koppeling zullen de leds van de ECF.08 stoppen
met knipperen en is ook de gateway gekoppeld aan de MILO.

CONTROLE: Wanneer alle gewenste modules gekoppeld zijn
aan de MILO, moet men op de ‘JOIN’ toets klikken zodat deze
terug blauw is. Druk dan een aantal keer op ‘RSSI’. Naast het
serienummer dient de firmware-versie te staan, gevolgd door
een sterretje * . Deze modules zijn gelinkt. Indien er een
vraagteken ? staat, is deze module niet gelinkt! Doe dan een
nieuwe poging om deze module te koppelen.
NB. Als een module na meerdere pogingen niet wil
koppelen met MILO, controleer dan of de toets ‘JOIN’
wel degelijk aanstaat (toets moet ROOD zijn) of is er
een slechte RF-ontvangst? (plug dichter bij MILO
plaatsen en opnieuw testen). Check ook of de module
in de FSK en niet in LoRa modus staat.

In de configuratie van MILO is een toets toegevoegd: ‘JOIN’.
Wanneer deze actief is (rood), kan men de RF-modules, welke
op de MILO setuppagina in de lijst staan van serienummers,
toevoegen aan het RF-netwerk.
Druk op ‘JOIN’ zodat deze toets rood wordt.
EP.16A en TP.16A: Steek de RF-plug in het stopcontact. De
aanwezige led zal gedurende 30 seconden traag knipperen.
Zodra er verbinding wordt gelegd met MILO gaat de LED heel
snel knipperen en gaat terug uit. Deze plug is nu verbonden
met de MILO.
BC.002 : Deze batterij gevoede zender heeft een ‘PROGRAM
toets’. Druk op deze toets( ca 6 seconden) tot beide leds
continue branden. Laat dan de toets los.
Bij goede communicatie zullen beide leds na een 10tal
seconden beurtelings snel knipperen en dan uitgaan. Deze
module is dan ook verbonden met MILO. Nadien kan je terug
op de PROGRAM toets drukken tot de leds volledig uitgaan. De
module staat nu terug in de ‘POWER DOWN’ mode. (zeer laag
energieverbruik van batterijen)

Wanneer de modules reeds gekoppeld zijn aan de MILO, hoeft
men bij een heropstart van de MILO of de modules niets meer
te ondernemen. (De plugs zullen na 10 sec normaal werken, en
de RG.016 na ca 1 minuut)
Bij plaatsing van een andere MILO (vervanging o.d.) dient men
bovenstaande procedure opnieuw uit te voeren voor alle RFmodules. Of men kan het JOIN MAC adres van de nieuwe MiLo
aanpassen naar het JOIN MAC adres van de oude.

JOIN MAC: Dit is de ‘pincode’ voor elke RF-plug, zodat enkel
uw plugs verbinding kunnen maken met uw MILO. Standaard
zijn dit de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal !) van uw MILO.

Wanneer je een andere MILO zou plaatsen, en alle plugs
hadden reeds de pincode van een vorige MILO, dan kan je deze
pincode wijzigen met de 3 laatste MAC cijfers (hexadecimaal).
Ter bevestiging ‘SAVE’ + ‘adminMILO’. In bovenstaand
voorbeeld werd het MILO -MAC (d5:2e:ae) vervangen door het
MAC van de vorige MILO (1a:59:13)

RG.016 : Sluit de voeding aan op de RG.016. Beide leds zullen
alternerend knipperen gedurende een minuut. Enkele
seconden na koppeling zullen de leds van de RG.016 stoppen
met knipperen en is ook de gateway gekoppeld aan de MILO.
ECF.08 : Sluit de voeding aan op de ECF.08. Leds zullen
alternerend knipperen gedurende een minuut. Enkele
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BIJLAGE PLUGGEN SCHAKELEN VOLGENS
ENERGIETARIEF
FIRMWARE AANPASSINGEN 08072020: Toevoegingen ivm
P1poort:

C ONTROL PANEL
In het control-panel zijn ook de 2 P1 kanalen import en export
voorzien een ‘status-led’ welke de tariefstatus van de digitale
meter volgt:

G ROENE PLUG :

De vermogen drempel voor injectie en de vermogen drempel
voor piekbelasting wordt ingevoerd in de MiLo configuratie
pagina:
•
•

SN 0xp00001: IMPORT H+L
onder FWversion: max
Power Import (W) of piekbelasting drempel
SN 0xp00002:EXPORT H+L
onder FWversion: min
Power Export (W) of injectie drempel

Op basis van deze ingegeven waarde tonen de gekoppelde
LeON modules de energietarieven uit de digitale meter:
•
•
•
•
•

BLAUW: import laag tarief < max drempel
ROOD : import hoog tarief < max drempel
GROEN : export < min drempel
BLAUW/ROOD FLASH: import power > max drempel
GROEN FLASH: export power > min drempel

Maar deze drempelwaarden kunnen ook worden gebruikt om
de energiepluggen slim te gaan schakelen.
Het serienummer voor piekbelasting is in ons voorbeeld SN10
en het serienummer voor injectie is in ons voorbeeld SN11.
Deze adressen (vb. 10 en 11) kunnen onder Puls/h worden
ingevoerd om zo de betreffende plug te linken naar het import
(uitschakelen bij piekbelasting) of export( inschakelen bij
voldoende injectie) kanaal.

Het kanaal P1-IMPORT (SN 0xp00001) en P1-EXPORT (SN
0xp00002) hebben daarnaast ook een AAN-UIT toets en een
tijdklok. Met de AAN/UIT button kan de status van het P1kanaal aan/uit

of automatisch gezet worden.

LOGICA: UIT-button staat op AUTO
P1 IMPORT : indien er geen export is, zal de status op hoog
tarief (rood) of laag tarief (blauw) staan.
Indien de ingestelde drempel (max import power)
overschreden wordt, zal de status-led flashen volgens de kleur
van het tarief (rood flash of blauw flash)
Wanneer het vermogen daalt naar de ingestelde drempel –
20%, zal de status stoppen met flashen (minimum drempel
50W)

P1 EXPORT : indien er meer dan 10W export is, zal de status
naar export (groen) gaan.
Indien de ingestelde drempel (min export power) overschreden
wordt zal de status-led groen flashen
Wanneer het vermogen daalt naar < 2W, zal de status stoppen
met flashen en overgaan naar import.

LINKEN P1 IMPORT-EXPORT NAAR RF-PLUGGEN:
Zo kunnen meerdere RF-pluggen gelinkt worden volgens de P1status (vb. ‘groene plug’): Onder puls/h wordt het SN nummer
01-16 ingevuld worden waar de plug mee wordt gelinkt (vb 10 =
06p00001)

Onder ‘puls/h’ kunnen de RF-pluggen (10Sxxxx) gelinkt worden
met een ander kanaal.
Vul hier het SN01 -SN16 in (1-16, niet uw eigen nummer)

12

MILO handleiding v4.4
•••
In dit voorbeeld is SN07 (10S00013) gelinkt met SN10
(06p00001 = import)
en SN08 (10S00005) gelinkt met SN11 (06p00002 = export)
Nu zullen deze plugs de ‘flash’-status volgen van hun ‘master’.
(eventueel een RF-plug naar een andere RF-plug linken is ook
mogelijk)

L INK MET IMPORT : zolang de max power niet is overschreden,
zal deze plug AAN staan.
Bij overschrijding zal de plug UIT gaan tot de power daalt tot de
ingestelde grens – 20%.

L INK MET EXPORT : zolang de min power niet is overschreden,
zal deze plug UIT staan.
Bij overschrijding zal de plug AAN gaan tot zolang er export is (>
2W).

RF-PLUGGEN:
Bij RF-pluggen, welke gelinkt zijn is het mogelijk om tijdelijk
deze link uit te schakelen.
Bij bediening op de RF-plug kan men gedurende 60 minuten de
status AAN of UIT zetten, ongeacht de status van de
opdrachtgever. De link is dus uitgeschakeld gedurende 60
minuten. Nadien zal de RF-plug terug de logica volgen.
Via het bedieningspaneel kan men per klik op de AAN- of UITbutton de timer verlengen met 60 minuten tot max 240
minuten. Bij een volgende klik wordt de timer 0. De link kan dus
uitgeschakeld worden gedurende 60-120-180 of 240 minuten.
(vertraging ca 5sec op het dashboard vooraleer je de nieuwe
timerwaarde ziet !) Timer is te volgen op het dashboard:

LINKEN P1 TARIEF NAAR RF-PLUGGEN:
Wanneer er een RF-plug enkel de status van de P1-poort moet
volgen, kan onder ‘puls/h’ volgende link ingevuld worden:
•
•

17 = plug AAN bij HOOG tarief, anders UIT.
18 = plug AAN bij LAAG tarief, anders UIT.

VERTRAGINGEN LOGICA: Tussen AAN en UIT zal er een
minimum wachttijd van 10 minuten zijn, om ‘pendelen’ te
voorkomen.

OVERRULE:
Er zullen echter situaties voorkomen dat het niet gewenst is dat
de plug volgt met deze logica.

KLOKTIJDEN P1 IMPORT-EXPORT:
Kloktijden zijn nu ook mogelijk voor de P1 import-export:
Het overrulen van de logica kan met de schakelklok en heeft
dezelfde actie zoals de AAN-UIT buttons: Wanneer de status
AAN gaat via de klok, zal de logica uitgeschakeld zijn, en de
status steeds AAN blijven (dus ook de plugs)
Wanneer de status van de klok UIT gaat, zal de logica opnieuw
actief staan (AUTO).

Daarom is ook een ‘overrule’ voorzien op de P1-poorten en de
RF-pluggen:

P1 IMPORT:
•
•
•

AAN button: wanneer de status wordt aangezet, blijft de
gekoppelde plug steeds aan, ondanks eventuele overload.
UIT button: de plug zal uit staan, ongeacht de import
power.
AUTO: (nogmaals klikken op UIT button = toggle) De plug
volgt de logica zoals reeds besproken.

P1 EXPORT:
•
•
•

AAN button: wanneer de status wordt aangezet, blijft de
gekoppelde plug steeds aan, ondanks er te weinig of geen
export is.
UIT button: de plug zal uit staan, ongeacht voldoende
export power.
AUTO: (nogmaals klikken op UIT button = toggle) De plug
volgt de logica zoals reeds besproken.

NB. De pluggen zelf kunnen ook manueel bediend worden, maar
indien gelinkt, zal de status na 60 minuten terug gaan naar de
status van de master !
Maak geen linken naar pluggen met ‘gelockte’ status !
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BIJLAGE FTP / HTTP-SERVER

ENCRYPTIE

Alle logdata kan ook verstuurd worden naar een FTP-SERVER of
HTTP-SERVER. Deze data kan dan verder verwerkt worden voor
analyse van de verbruiken.
Het verzenden zal ’s nachts gebeuren tussen 00:00 en 01:00 (ifv
Mac -adres)

Ingeval http wordt het MAC adres in de url leesbaar
meegestuurd. De remote server kan een eerste test doen en
kijken of dit MAC adres beschikbaar is in zijn directory list.

HTTP:

•

Onder ‘HTTP Domain’ wordt het IP-adres of domeinnaam van
de server ingevuld.
•
•
•

De http file in JSON formaat bestaat uit een header en een
body.

Indien het een HTTP-server is, MOET het adres (URL)
beginnen met http://
Er moet bij HTTP geen login of paswoord ingegeven
worden, aangezien er hier een ander type beveiliging
is opgezet (zie later)
Eventueel kan de map (DIR Name) ingevuld worden
waar het bestand moet geschreven worden.

•

DATA: (idem voor FTP en voor Http)
•
•
•

FTP:

•
•
•

Indien het een FTP-server betreft, MOET een login en
password ingevuld worden, welke toegekend werd
bij het opzetten van de FTP-server.

Eénmaal de keuze voor FTP of HTTP gemaakt worden de
gegevens bewaard (SAVE), en kan men op ‘TEST’ drukken.
Indien alle server gegevens in orde, wordt een antwoord
ontvangen: indien ‘FAIL’, zijn er verkeerde instellingen gebruikt.
Indien in orde, zal er op de FTP(HTTP)-server een bestand staan
met de logdata van deze dag, tot het huidige uur. (men kan dus
deze ‘TEST’ ook gebruiken om direct het dagbestand naar de
server te sturen)

FILENAAM:
De naam van het bestand is ‘Daylog’ + datum en tijd:
•

FTP: De extensie is ‘.csv’ met scheidingsteken ‘;’
Vb. Daylog2019_13_10_26_42.csv (datum =
13/10/2019, tijd = 10:26:42)

•

HTTP: De extensie is ‘.txt’, en de data is gecodeerd
met ‘base64’
Vb. Daylog2019_13_10_26_42.txt (datum =
13/10/2019, tijd = 10:26:42)

De header wordt door MiLo ge-encrypteerd met een
‘secret key’. De codesleutel voor de de-encryptie kan
men bekomen bij 2-WIRE na ondertekening van een
NDA of ‘ confidentiality agreement’. Deze header kan
men gebruiken ‘als certificaat’ om extra zekerheid te
hebben over de identiteit van de afzender.
De Body bevat de meetdata in base64 formaat en
deze kan makkelijk worden omgezet naar een
leesbaar formaat.

•
•
•

•
•

De data is met Excel te importeren(scheiding ‘;’)
De eerste regel omvat het dagnr ‘DAYnr’ (0-365), dan
de datum en het uur van verzending.
Vervolgens het MAC-adres en het ID-nr van de
digitale meter.
De resolutie van de logs is fix 5 minuten, zodat er 12
logdata’s zijn per uur of 288 logs per dag.
Elke log omvat 4 data’s per 5 minuten, zodat er op
een lijn 288 x 4 = 1152 data’s staan.
Hoe de data moet gelezen worden staat uitgelegd in
de volgende 4 lijnen (FORMAT – UNITS).
Elke lijn omvat de naam van het kanaal, het
toegekende serienummer, het logtype 0-3, de
meterstand om 00:00 en de meterstand om 23:55
Nadien staat er 288x ‘DATA1 – DATA2 – DATA3 –
DATA4’. De betekenis van deze data staat uitgelegd
volgens het logtype. (vb Voltage, Current, Power,
Energy)
Let op dat onder ‘ENERGY’ het verschil staat tussen
de huidige en de vorige meting.
Een voorbeeld van het csv bestand kan met de PRINT
knop bij ‘DETAILS’.

De serienummers voor de P1 zijn opgebouwd volgens deze
structuur:
•
1e karakter is steeds 0
•
2e karakter bepaalt het type meter: 4 = DSMR4.0, 5 =
DSMR5.0 NL, 6 = DSMR BE
•
3e karakter steeds kleine ‘p’ voor P1 poort, en grote
‘X’ voor externe input
•
4e karakter tot 7e karakter steeds 0
•
8e karakter bepaalt de P1meting:
o
o
o
o

1 = import H + import L
2 = export H + export L
3 = gas
4 = import H
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•••

•

o 5 = import L
o 6 = export H
o 7 = export L
Vb. 06p00001 = import H + L (BE), 04p00007 = export
L (DSMR4.0)

NB. De ‘units’ zijn vast bepaald volgens het type meting.
‘Bij manuele tellers kunnen de units kWh, m3 gas of m3
water zijn.
Voor de serienummers komende van de modules verwijzen we
naar de datasheets van de betreffende modules
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