
LOWIv3 CONFIGURATIE: Klik bovenaan op ‘LOWI’ 

 

 

 

NETWORK – PASS – IP – PORT : wordt ingesteld via CONFIG PORTAL (zie apart hoofdstuk) 

 

LoWi Login – PASS: default: LOWI 20.1.1.1 

Dit is uw login en password om toegang te krijgen wanneer u buitenhuis bent. 

Er moet wel een ‘portforwarding’ gebeuren in uw router ! 

 

HTTP Domain – DIR – HTTP Login – PASS : u kan alle logs verzenden naar een HTTP-server 

voor backup. Het tijdstip wordt bepaald met UPLOAD INTERVAL (vanaf 1 minuut tot 24u) 

Met ‘TEST’ kan men direct de instellingen testen met de gekozen HTTP-server. 

Zie apart hoofdstuk voor deze toepassing. 

 

 MQTT ENABLE: bij activering kan men nu data verzenden of ontvangen via een ‘MQTT BROKER’ 

Zie apart hoofdstuk 

 

TAAL: keuze uit NL-FR-EN-DU 



NTP: de interne klok wordt elk uur gesynchroniseerd met een externe ‘NTP server’   

TIME ZONE: deze zal ingesteld worden volgens uw locatie. 

 

UPGRADING: soms zijn er verbeteringen of ‘bugs’. Door ‘START’ te selecteren zal de LOWI nagaan of 

er update’s zijn en eventueel uitvoeren (tijd ca 1 minuut) 

 

STYLE B/W: NIEUW!! de layout heeft 2 stijlen en kan volgens uw smaak ingesteld worden.   

 

 

SAVE: alle wijzigingen worden opgeslagen na bevestiging met  ‘adminLOWI’ 

 

 

EXIT: terug naar het hoofdscherm (DASHBOARD) 



COST: hier kan men (benaderende) kostprijzen invullen van uw energie (elektriciteit, gas, water) 

 

WARNING IMPORT MAX: wanneer u een ‘LEON’ of ‘THEO’ geïnstalleerd hebt, dan kan deze een 

‘flash warning’ geven wanneer uw totaalverbruik van de P1 meter boven deze limiet komt. 

Het flashen stopt wanneer het verbruik kleiner wordt dan 10% van deze instelling. 

(zie meer uitleg bij de module ‘LEON’ of ‘THEO’) 

WARNING EXPORT MIN: wanneer u een ‘LEON’ of ‘THEO’ geïnstalleerd hebt, dan kan deze een 

‘groene flash warning’ geven wanneer u energie gaat exporteren (zonnepanelen) boven deze limiet. 

Het flashen stopt wanneer het exporteren nul is. 

 

P1 PROTOCOL: deze zal ingesteld worden volgens uw digitale meter (België = BE, NL 2.0-4.0-5.0) 

 

KANALEN: tot maximaal 16 logkanalen te gebruiken. 

Standaard zijn de eerste 9 kanalen ingesteld op de P1-poort met protocol ‘BE’ 

 

Klikken op ‘SORT’ om de volgorde eventueel te wijzigen: Linkerklik op  het gewenste kanaal, 

vasthouden klik, en verschuiven naar de gewenste positie. Deze handeling kan herhaald worden tot 

alle kanalen in de gewenste volgorde staan. 

 

Nadien ‘SORT’ terug uitklikken en ‘SAVE’ om deze instelling te behouden.  



Indien men niet alle kanalen wenst te gebruiken (vb enkel IMPORT H+L en GAS) kan men de niet 

gewenste kanalen uitschakelen door ‘Disable’ te selecteren. 

 

BELANGRIJK! Bij ’Name’ moet er een naam ingevuld worden (min 3 karakters, max 16 karakters), 

anders wordt dit kanaal NIET getoond of gelogd ! 

Na ‘SAVE’ en ‘EXIT’ kan het enkele seconden duren vooraleer het aangepaste DASHBOARD zichtbaar 

wordt. 

 

Druk op ‘DETAILS’ om alle geselecteerde kanalen te bekijken. Terug op ‘LOWI’ klikken is het 

‘DASHBOARD’. 

 



De P1-poort configuratie vergt dus geen speciale kennis om deze te configureren. 

Standaard staan alle 9 kanalen van de P1-poort actief. 

Bij de eerste indienststelling zouden alle verbruiken (dag-maand-jaarverbruik) op NUL staan. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan men volgende procedure toepassen: 

WISSEN LOGS: Ga naar de configuratie en geef het te wissen kanaal de naam ‘delete’. 

 

Druk op ‘SAVE’ + login (adminLOWI)  Alle logs van dit kanaal zullen nu volledig gewist worden. (ca 4-5 

seconden wistijd). 

Nadien zal automatisch de originele naam terug ingevuld worden en de verbruiken van dit kanaal op 

NUL staan. (NIET DE METERSTANDEN !) 

 Wanneer er meerdere kanalen dienen gewist te worden doet men best deze procedure een voor 

een, om een te lange proceduretijd te vermijden. Dit zou tot een ‘timeout’ kunnen leiden voor de 

webserver en mogelijk zelfs tot ‘vastlopen’. Mocht dit het geval zijn (webpagina is niet meer 

zichtbaar na ‘reload’), moet men de LOWI even loskoppelen en terug aankoppelen. (hard reset) 

Tot zover de P1-poort. De LOWI kan echter meer loggen dan alleen de P1-poort ! 

HTTP CONNECTIES 

LEON-THEO koppelen met LOWI via HTTP: 

De status van de P1-poort kan ook visueel met 

een RGB-led getoond worden via de ‘LeON’ of 

THEO’. 

De LeON of THEO zal steeds in de WiFi-

configuratie van deze module het IP-adres en 

poortnr van de LOWI moeten kennen. 

NOTEER Mac adres voor latere configuratie !!! 

Wanneer het een THEO is (temperatuurmeting),  

moet de selector ‘HTTP-MQTT’ op ‘HTTP’ staan, 

en een kanaalnr CH(1-16) ingegeven worden.   

(zie later) Druk op ‘save’. 

 

 

 

 



Enkel voor THEO: Bij de LOWI, met het IP-adres ingegeven in de WiFi-configuratie van de THEO, 

moet nu een kanaal aangemaakt worden met als selectie ‘THEO’. Onder ’Para1’ wordt het gekozen 

kanaalnr ingevuld (vb 15),  EN de ‘Units’ moet op ‘IAQ’ staan. Vergeet niet een naam te geven aan dit 

kanaal ! (blanco naam = niet actief !) 

Zijn er meerdere THEO’s, dan MOET iedere THEO een uniek kanaalnr krijgen (1-16) !! 

 

 

 

Men kan nu de temperatuur, vochtigheid en 

(indicatief) de luchtkwaliteit loggen. 

 

 

 

MOBI via HTTP: 

De MOBI is een WiFi-module, welke kan gekoppeld worden aan 2-WIRE modbus-modules zoals de 

EMM220 (1-fazig), en EMM630 (3-fazig). 

Tevens is er een P1-poort aanwezig, volledig compatibel met de P1-poort op de LOWI. 

Daarbij zijn er ook 2 ingangen aanwezig om pulsen te tellen van niet-modbus-meters. 

(zie meer uitleg in de documentatie MOBI) 

De WiFi instellingen van de MOBI wordt op dezelfde wijze geconfigureerd zoals de THEO, behalve het 

kanaalnr, welke hier niet aanwezig is.  

We gaan nu de uitleg geven voor connectie via HTTP: (lokaal netwerk) 

 

De MOBI kan bij modbus werken als ‘MASTER’ (standalone), en als ‘SLAVE’ (bus aangestuurd door 2-

WIRE webserver MEMO1 of MEMO2) 

Er zijn maximaal 16 kanalen in de MOBI, te verdelen over P1, modbus, en 2 ingangen. 

Bij gebruik van de P1-poort werd de betekenis van de P1-kanalen als volgt toegekend : 

0 Alle aanwezige meterstanden van de P1 (importH-L, exportH-L,gas,water,tarief) 

1 Meterstand import H+L 

2 Meterstand export H+L 

3 Meterstand gas 

4 Meterstand water 

5 Meterstand import H 

6  Meterstand import L 

7 Meterstand export H 

8 Meterstand export L  



De configuratie van de MOBI wordt aangemaakt door EEN LOWI, welke tevens fungeert als 

‘configurator’. 

Deze LOWI moet het IP-adres en poortnr hebben, welke je ingegeven hebt bij de WiFi-configuratie 

van de MOBI. 

Nu gaan we in de LOWI (welke toegekend werd als configurator) naar de configuratie: 

Onder ‘Channel Type’ wordt ‘MOBI HTTP’ geselecteerd. Onder ‘Device Id’  wordt het Mac adres van 

de MOBI ingevuld, gevolgd door een ‘slash’ / en volgende 2 karakters: 

Type ingang SYMBOL Device Type Betekenis 

Modbus  M of S 0 EMM220 

 M of S 1 EMM630 

 M of S 2 Kamstrup 

 M of S 3 Calorie 

 M of S 4 Water 

P1 poort P 2 DSMR2.0 

 P 4 DSMR4.0 

  5 DSMR5.0 

  6 BE 

Ingangen I 0 Pulsen (xxx pulsen/kWh) 

  1 Tijdbasis (xxx W/u) 

 

S = slave modbus - M = master modbus - P = P1 poort - I = ingang 

Voorbeeld:  

Stel volgende configuratie nodig voor MOBI Mac 2cf4327749a3: 

LOWI (= configurator) IP adres 192.168.0.88:8090 ingegeven in WiFi configuratie MOBI 

P1-poort aangesloten, meter import H+L (1) en meter gas (3) 

Modbus werkt als slave, A3.0 (EMM220), A7.0 en A7.1 (EMM630), A15.0 (EMM220)  

Input1 aangesloten, 1000 pulsen/u voor 1 kWh. (pulsen/u) 

Input2 aangesloten, vaste gekende belasting 2500 W. (tijdbasis) 

Channel Type Device Id Para1 Para2 Units Name 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/P6 1 0 kWh P1 Import H+L 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/P6 3 0 M3G P1 GAS 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/S0 3 0 kWh EMM220 A3.0 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/S1 7 0 kWh EMM630 A7.0 (F1) 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/S1 7 1 kWh EMM630 A7.1 (F2) 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/S0 15 0 kWh EMM220 A15.0  

MOBI HTTP 2cf4327749a3/I0 1 1000 kWh IN1 Pulsteller 1000p/u 

MOBI HTTP 2cf4327749a3/I1 2 2500 kWh IN2 Tijdbasis 2500W 

 

Na ‘SAVE’  zal de LOWI deze configuratie doorsturen naar de MOBI.  



Wanneer de MOBI werkt als ‘modbus-slave’, kan het tot 5 minuten duren vooraleer de eerste 

meetresultaten binnenkomen op de LOWI. (eerst moeten alle tellerstanden gekend zijn vooraleer de 

MOBI deze doorstuurt naar de LOWI). 

De volgorde van de kanalen in de LOWI speelt geen rol voor de MOBI.   

OPMERKING: Zorg er wel voor dat het gebruikte protocol dezelfde is !!! 

Vb P1 poort = BE, dan moet elk gebruikt P1-kanaal hetzelfde zijn (vb. BE = /P6) 

Bij modbus mag men niet kiezen voor master EN slave. Slechts 1 methode is mogelijk (vb. /S0.. /S1…). 

 

Na iedere wijziging in de configuratie zal de LOWI alle data moeten ‘prepareren’. Dit kan enkele 

seconden duren vooraleer er een nieuwe update is op de webpagina. 

 

MQTT CONNECTIES: 

Als grote wijziging t.o.v. de LOWIv1 is de toevoeging van ‘MQTT’. 

Nu kan men alle data uitwisselen tussen meerdere LOWI’s, THEO’s of MOBI’s via een ‘tussenstation’. 

Dit tussenstation noemt men de ‘BROKER’. De gebruiker dient eerst een account aan te maken bij 

een broker naar keuze, of een broker van 2-WIRE (mits kleine huurprijs). 

Wat zijn de voordelen t.o.v. HTTP: 

Elke module, welke dezelfde account heeft, kan onderling communiceren, waar ook ter wereld. 

(uiteraard moeten alle modules toegang hebben tot internet) 

 Er dient geen ‘port forwarding’ te gebeuren in uw router omdat MQTT in realtime en bidirectioneel 

werkt in het dataverkeer. (Bij HTTP kan de LOWI de THEO of MOBI niet direct bereiken, en moet 

wachten tot de THEO of MOBI data verzend naar de LOWI. Dit werkt ook alleen op het lokaal wifi-

netwerk) 

Er kan ook data-opslag gebeuren in de broker, 

als backup van uw gegevens. 

Het grootste voordeel van MQTT is dat men 

op alle mogelijke plaatsen onderling tussen 

modules data kan uitwisselen. 

 

THEO - MOBI:  

In het WiFi-portal nu selecteren ‘MQTT’ 

Geef het adres van uw Broker. 

Vul het verkregen ‘Token’ in. (= login) 

Eventueel ook Password.  



NB. Beide protocols HTTP en MQTT kunnen ook gelijktijdig toegepast worden in THEO en MOBI ! 

Selecteer dan ‘BOTH’ en vul zowel 

het IP-adres en poortnr van de LOWI 

en de gegevens voor de Broker in. 

 

Men zou nu HTTP kunnen gebruiken 

wanneer alle modules lokaal staan 

op hetzelfde WiFi-netwerk, maar 

tegelijk een ‘backup’ van de 

gegevens verzenden naar de Broker. 

(deze instelling is misschien niet 

interessant in de meeste gevallen en   

‘MQTT’ zou de voorkeur hebben) 

Denk eraan dat INTERNET steeds 

moet aanwezig zijn op uw wifi-

netwerk ! 

 

‘SAVE’ niet vergeten. 

 

 

 

 

 

LOWI: 

Ook de LOWI moet hetzelfde adres van de Broker en Token (= login) krijgen zoals de THEO of MOBI. 

Vink nu in de LOWI configuratie ‘MQTT ENABLE’ aan. 

Je kan nu het adres, token en password invullen van uw broker.  

 

 



Zoals reeds gezegd kan men met MQTT op eender welke locatie data ontvangen van de MOBI,THEO 

of LOWI. Wanneer je een eigen applicatie hebt rond de P1-poort, aangesloten op de LOWI, dan 

wordt deze data elke minuut verstuurd naar de broker. Wil je echter sneller een update van deze 

data zien, dan kan je ‘P1 FAST PUBLISH’ aanvinken. Nu zal alle data van de P1-poort elke 10 

seconden verzonden worden naar de broker ( = PUBLISH) 

 

Daarnaast staat een vinkje met ‘BU CONFIG’. Eenmaal uw configuratie klaar, kan je deze configuratie 

naar de broker sturen als backup. Vink dan ‘BU CONFIG’ aan en druk op ‘SAVE’. 

Nadien kan je desgewenst terug gaan naar de laatst bewaarde configuratie in geval een fatale ‘crash’ 

of wanneer de nieuwe configuratie niet goed was. 

LET OP: De logs worden NIET aangepast wanneer je de vorige configuratie oproept. 

Zijn er dus wijzigingen gebeurt in het type van de kanalen, dan kan mogelijk verkeerde data getoond 

worden (vb CH01 was temperatuur IAQ, en is intussen gewijzigd naar kWh… dit geeft problemen ! 

Deze functie kan enkel werken indien je reeds verbonden was met de broker. 

Wanneer je de eerste maal de gegevens van de broker invult, zal de connectie gemaakt worden ca 

10 seconden NADAT je op ‘SAVE’ gedrukt hebt. Dit is te herkennen aan het symbool naast 2-WIRE 

LOWI: 

  

  Geen connectie 

 

  

Connectie in orde 

 

Terug ophalen laatst bewaarde configuratie: 

Ga naar ‘configuratie’ en druk op het symbool MQTT, vul in ‘adminLOWI’ en druk op OK. 

Na ca 5 seconden kan je de pagina herladen of druk op ‘EXIT’. Uw vorige configuratie is nu actief. 

 

 

 

 

 

 

 

Let wel op dat je geen foutieve of verkeerde configuratie activeert. Na dit proces kan je niet meer 

terug naar uw vorige versie! 



Configuratie LOWI: 

Eenmaal uw broker verbonden is, weet je dat deze instellingen in orde zijn. Nu kan je de gewenste 

kanalen met MQTT aanmaken. 

 

THEO: Deze moet in de WiFi-configuratie dezelfde broker en token hebben als deze LOWI.  

Selectie is  nu ‘MQTT’, en onder ‘Device Id’ komt het Mac adres van de THEO. 

Het kanaalnr is STEEDS 1, en wordt ingevuld onder ‘Para1’ (‘Para2’ = 0) 

De ‘Units’ MOET ‘IAQ’ zijn. Vergeet niet een naam in te vullen ! 

Dit kan men herhalen indien meerdere THEO’s, ongeacht de locatie. 

 

 

LOWI: Inderdaad, men kan nu via MQTT meerdere LOWI’s met elkaar verbinden! 

Stel LOWI1 (Mac cc50e3e3b5a6) heeft een P1-poort aangesloten. Dan kan LOWI2 deze data ook 

verkrijgen zodat er 2 P1-poorten kunnen getoond worden. 

Onder ‘Channel Type’ selecteert men ‘MQTT’. Onder ‘Device Type’ geeft men het Mac adres van 

LOWI1. 

Onder ‘Para1’ komt het gewenste kanaalnr (1-16) van LOWI1. (vb. P1 IMPORT H+L = CH7) 

 

Zorg er wel voor dat je geen ‘LOOPS’ maakt met meerdere LOWI’s.  

Stel: LOWI2-CH5 haalt data op van LOWI1-CH1. Dan mag LOWI1 niet dezelfde data ophalen van 

LOWI2-CH5. 

LOWI1 kan echter wel andere data van LOWI2 binnenhalen (vb THEO’s), zolang ze niet door hemzelf 

werden gepubliceerd. 

  

WiFi SMARTPLUG: later ? 

 

 



MOBI: 

Wanneer we het voorgaand voorbeeld nemen met HTTP, zal nu enkel het ‘Channel Type’ wijzigen 

naar ‘MOBI MQTT.  

Voorbeeld:  

Stel volgende configuratie nodig voor MOBI1 (Mac 2cf4327749a3): 

P1-poort aangesloten, meter import H+L (1) en meter gas (3) 

Modbus werkt als slave, A3.0 (EMM220), A7.0 en A7.1 (EMM630), A15.0 (EMM220)  

Input1 aangesloten, 1000 pulsen/u voor 1 kWh. (pulsen/u) 

Input2 aangesloten, vaste gekende belasting 2500 W. (tijdbasis) 

MOBI2 (Mac 2cf4327749c5) : heeft 1 modbus kanaal voor PV cellen, adres 1 master, EMM220 

Channel Type Device Id Para1 Para2 Units Name 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/P6 1 0 kWh P1 Import H+L 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/P6 3 0 M3G P1 GAS 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/S0 3 0 kWh EMM220 A3.0 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/S1 7 0 kWh EMM630 A7.0 (F1) 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/S1 7 1 kWh EMM630 A7.1 (F2) 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/S0 15 0 kWh EMM220 A15.0  

MOBI MQTT 2cf4327749a3/I0 1 1000 kWh IN1 Pulsteller 1000p/u 

MOBI MQTT 2cf4327749a3/I1 2 2500 kWh IN2 Tijdbasis 2500W 

MOBI MQTT 2cf4327749c5/M0 1 0 kWh PV CELLEN 

 

Wanneer men op ‘SEND’ drukt, zal de LOWI de configuratie van alle zelfde Mac-adressen verzenden 

naar de betreffende MOBI. Er kunnen dus meerdere MOBI’s gekoppeld worden aan dezelfde LOWI. 

 

 OPGELET ! Er mag dus steeds maar EEN LOWI fungeren als configurator voor dezelfde MOBI. 

Wanneer je data wil zien van een MOBI op een andere LOWI, dan zijn er 2 mogelijkheden: 

Eerste mogelijkheid: Selecteer ‘MQTT’, en het Mac adres van de LOWI, welke configurator is. 

Geef onder Para1 het kanaalnr (1-16) in van het kanaal welke je wil tonen. 

 

Tweede mogelijkheid: Doe dezelfde configuratie zoals hierboven beschreven (selectie ‘MOBI MQTT’) 

MAAR wijzig de karakters na de  ‘slash’ / door de kleine letters: 

Type ingang SYMBOL Uitleg 

Modbus  m Modbus 

P1 poort p P1 poort 

Ingangen i Ingang 

Para1, Para2 en Units blijven dezelfde zoals in de configurator. 



Voorbeeld:  

 

CH03: De data komt van een MOBI, met als type Modbus, adres 7.0 

CH06: De data komt van een MOBI, met als type Modbus, adres 3.0 

NB. De gekozen adressen voor modbus moeten uiteraard dezelfde zijn zoals in de configuratie van de 

MOBI. 

 

 

BIJLAGEN: 

WiFi CONFIG PORTAL: 

Breng de LOWI-LEON-THEO-MOBI onder spanning. 

De blauwe led zal oplichten. 

Druk binnen de 3 seconden op de RESET-toets en houd deze vast tot de led stopt met knipperen en 

constant brandt. 

 Ga op uw laptop naar de WiFi settings: 

Er zou nu een access-point te zien zijn met als naam: 2WIRE-LOWI, 2WIRE-LEON, 2WIRE-THEO of 

2WIRE-MOBI te zien zijn. 

Klik op deze naam. Wanneer het de eerste maal is dan zal je een paswoord moeten invullen: 

Deze is adminLOWI, adminLEON, adminTHEO of adminMOBI volgens het type device. 

Na enkele seconden zou er een scherm komen in uw webbrowser, met de configuratie van deze 

device. 

Afhankelijk van uw operating system (windows,mac,android…) kan het soms niet lukken dat er 

automatisch het configuratiescherm getoond wordt. 

Wanneer er getoond wordt dat de device verbonden is, maar toch geen configuratie toont, dan moet 

je in uw webbrowser in de werkbalk 8.8.8.8 intypen. 

Nu zal het configuratiescherm verschijnen. 



 Nadat de configuratie voltooid is, en ‘save’ is uitgevoerd, moet je de WiFi instelling terugbrengen 

naar uw normaal WiFi netwerk. (de led op de device moet uitgaan bij een correcte setup en reboot)  

 

MQTT TOPICS voor OEM toepassingen: 

Voor ontwikkelaars kan het interessant zijn om dieper in te gaan op het gebruik van MQTT. 

Wat nodig is zijn de ‘TOPIC’s’ en de ‘payload’. Hiermee kan men via zelf ontwikkelde app’s 

toepassingen maken. 

 

LOWI: 

Alle actieve kanalen worden elke minuut ‘gepubliceerd’ (PUBLISH) in JSON-formaat en met volgende 

topic: LOWI MAC/PUB/CH1 … CH16 

Vb. Mac LOWI = cc50e3e3b5a6, kanaal 12 dan is de topic:  cc50e3e3b5a6/PUB/CH12 

De data (payload) is JSON: 

 “ident“ = LOWI MACadres (steeds 12 karakters)   

            “device_CH” = kanaalnr 1-16 

          "Name" = name 

              "Type" = type 

              "Units" = units 

“T” = tarief (1 = Hoog, 0 = Laag) enkel aanwezig indien Type = P1 

              "U" = voltage (V)  

              "I" = current (mA)  

              "P" = power (W of liter G - W)  

              "HC" = uurverbruik (Wh of liter G - W)  

              "DC" = dagverbruik (Wh of liter G - W)  

              "MC" = maandverbruik (Wh of liter G - W)  

              "CH" = meterstand (Hoog Tarief indien data van P1-poort) 

              "CL" = meterstand (Laag Tarief indien data van P1-poort, anders idem CH)  

   Type, name en units i.f.v. aangesloten kanaal: 

P1 poort: 

type name units Betekenis 

P1 P1_IHL kWh Import H + L 

 P1_EHL kWh Export H + L 

 P1_G m3G Gas 



 P1_W m3W Water 

P1 P1_IH kWh Import H 

 P1_IL kWh Import L 

 P1_EH kWh Export H 

 P1_EL kWh Export L 

 

Indien ‘P1 FAST PUBLISH’ aangevinkt, zal de P1-poort elke 10 seconden gepubliceerd worden: 

Topic: LOWI MAC/PUB/CH0 

De data (payload) is JSON: 

 “ident“ = LOWI MACadres (steeds 12 karakters)   

            “device_CH” = 0 

          "Name" = P1_ALL 

              "Type" = P1 

              "Units" = Varia 

              "U" = voltage (V)  

              "I" = current (mA)  

              "PI" = power import (W) 

“PE” = power export (W) 

“T” = tarief (1 = Hoog, 0 = Laag)  

              "CIH" = counter import H (Wh)  

              "CIL" = counter import L (Wh)  

              "CEH" = counter export H (Wh)  

              "CEL" = counter export L (Wh) 

              "CG" = counter gas (liter) 

 “CW” = counter water (liter)  

  

Modbus (van MOBI ontvangen) 

Type name units Betekenis 

MB naam kanaal kWh Modbus electr 

  m3G Modbus gas 

  m3W Modbus water 

EXT Naam kanaal kWh Manuele input elec 

  m3G Manuele input gas 

  m3W Manuele input water 

 

NB. De units zijn indicatief, de meetwaarden zijn zoals tussen haakjes vermeld. 



Er zijn geen komma’s in de waarden, vandaar dat er gekozen werd voor de kleinste eenheid: 

          V - mA – W - Wh – liter 

 

 

Temperatuur (van THEO ontvangen) 

topic: LOWI MAC/PUB/CH1 … CH16 

data: 

 "ident" = LOWI_MAC    

"device_CH" = kanaalnr 1-16 

             "Name" = naam kanaal 

             "Type" = AIR 

             "Units" = IAQ 

              "Tp" = temperatuur ( per 0.1°C vb. 25.3) 

              "Rh" = vochtigheid (%) 

              "Pa" = luchtdruk (indicatief hPa) 

              "IAQ" = luchtkwaliteit (indicatief %) 

              "RGB" = status P1 tarief (RGB formaat) , flash indien overload 

  #FF0000  flash rood 

#990000  rood 

  #00FF00  flash groen 

  #009900  groen  

#0000FF  flash blauw 

  #000099  blauw 

  #000000  uit 

 

Aansturen led op THEO: 

topic: THEO MAC/SET/RGB/CH1 

data: RGB status zoals hierboven (24 bit RGB) 

 

 

 



Opvragen daglogs: 

topic = LOWI_MAC/GET/Day/CH1-16 

payload = dagnr 0-9 (0 = huidige dag, 9 = 9 dagen terug) 

response: topic = LOWI_MAC/POST/Day/CH1-16 

payload: alle data wordt gescheiden met ‘|’ 

CHnr1-16|jaar|maand|datum|units 0-3|data per 4…. | 

Units: 0 = electr, 1 = gas, 2 = water, 3 = temp  

Data: aantal = 24u * 12 logs/u * 4 = 1152 data’s 

Volgorde data:  

units Data per 4 (32 bit) Betekenis 

0 Voltage V 

 Current mA 

 power W 

 uurverbruik Wh 

0 indien import - export Power import W 

 Power export W 

 Uurverbruik import Wh 

 Uurverbruik export Wh 

1 0 -- 

 0 -- 

 Benaderend actueel verbruik Liter gas 

 Uurverbruik Liter Gas 

2 0 -- 

 0 -- 

 Benaderend actueel verbruik Liter water 

 uurverbruik Liter water 

3 IAQ Benaderend lucht Q 0-100% 

 Rh Vochtigheid 0-100% 

 Tp Temperatuur per 0.1°C (254 = 25.4°) 

 hPa Benaderende luchtdruk hPa 

 

Opvragen maandlogs: 

topic = LOWI_MAC/GET/Month/CH1-16 

payload = maandnr 0-11 (0 = januari) 

response: topic = LOWI_MAC/POST/Month/CH1-16 

payload: alle data wordt gescheiden met ‘|’ 

CHnr1-16|jaar|maand|1|units 0-3|data per 2…. | 

Units: 0 = electr, 1 = gas, 2 = water, 3 = temp  

Data: aantal = 31 dagen * 2 = 62 data’s, volgorde data:  



units data Betekenis 

0 – 1 - 2 dagverbruik Verbruik (Wh) 

 dagkost Kost (eurocent) 

0 indien import - export Dagverbruik import Wh 

 Dagverbruik export Wh 

3 Min-max temp Temp-min = high 16bits 
Temp-max = low 16bits 

 Min-max Rh Rh-min = high 16bits 
Rh-max = low 16bits 

 

Opvragen configuratie LOWI: 

topic = LOWI_MAC/GET/Config/CH0 

payload = 0 

response: enkel op aanvraag te bekomen 

 

Aanpassen configuratie LOWI: 

topic = LOWI_MAC/POST/Config/CH0 

payload = configuratie, enkel op aanvraag te bekomen 

 

Opvragen complete HTML web LOWI: 

topic = LOWI_MAC/GET/HTML 

payload = 0 

response: HTML pagina 

 

MOBI : 

Configuratie: 

Topic: Mac MOBI/POST/Config/CH0 

Payload: JSON format array, aantal array’s volgens het aantal kanalen gebruikt in de MOBI 

  "device_CH" = 1-16 max 

              "Type" = deviceType  

               "Protocol" = protocol 

              "Units" = units 

              "Adr" = para1 

              "Puls" = para2 



type protocol units para1 para2 Betekenis 

0 0 0 1-254 Subadr 0-1 Slave MB EMM220 

 1 0 1-254 Subadr 0-1 Slave MB EMM630 

 2 0 1-254 Subadr 0-3 Slave Kamstrup 

 3 0 1-254 Subadr 0-1 Slave Calorie meter 

 4 2 1-254 Subadr 0 Slave Water meter 

1 0 0 1-254 Subadr 0-1 Master MB EMM220 

 1 0 1-254 Subadr 0-1 Master MB EMM630 

 2 0 1-254 Subadr 0-3 Master Kamstrup 

 3 0 1-254 Subadr 0-1 Master Calorie meter 

 4 2 1-254 Subadr 0 Master MB water meter 

                  

type protocol units para1 para2 Betekenis 

2 2    P1 DSMR2.0 

 4    P1 DSMR4.0 

 5    P1 DSMR5.0 

 6    P1 BE 

      

  0 0 0 P1 alle data 

  0 1 0 P1 import H+L 

  0 2 0 P1 export H+L 

  1 3 0 P1 gas 

  2 4 0 P1 water 

  0 5 0 P1 import H 

  0 6 0 P1 import L 

  0 7 0 P1 export H 

  0 8 0 P1 export L 

 

 

type protocol units para1 para2 Betekenis 

3 0 0-1-2 1 Puls/u Input1 pulscounter 

 0 0-1-2 2 Puls/u Input2 pulscounter 

 1 0-1-2 1 Verbruik/u Input1 tijdbasis 

 2 0-1-2 2 Verbruik/u Input2 tijdbasis 

 

Publish MOBI : elke minuut : Mac adr MOBI/PUB/topic1 

topic1   Betekenis Voorbeeld 

MB Adres/ Subadr 0-1 Modbus 2cf4327749a3/PUB/MB2/0 = A2.0 

P 0  P1 alle data 2cf4327749a3/PUB/P0 = P1 alle data 

P 1-8  P1 kanaal1-8  2cf4327749a3/PUB/P1-8 = P1 kanaal1-8 

I 1-2  Input 1-2 2cf4327749a3/PUB/I1-2 = input1-2 

 

 

 



Payload modbus (JSON): 

 “ident“ = MOBI MACadres (steeds 12 karakters)   

            “device_CH” = kanaalnr 0-15 

          "Name" = MOBI 

              "Type" = MB 

              "Units" = 0-1-2-3 

              "U" = voltage (V)  

              "I" = current (mA)  

              "P" = power (W of liter G - W)  

              "CH" = meterstand (Hoog Tarief indien data van P1-poort) 

              "CL" = meterstand (Laag Tarief indien data van P1-poort, anders idem CH)  

Payload P1 poort (JSON): 

P0: 

"ident" = MOBI_MAC;  

“device_CH" = 0 

"Type" = P1 

"Name" = P1_ALL 

"Units" = Varia 

"U" = voltage (V) 

"I" = current (mA) 

"PI" = power import 

"PE" = power export 

"T" = tarief 0 (L) of 1 (H) 

"CIH" = counter import H 

"CIL" = counter import L 

"CEH" = counter export H 

"CEL" = counter export L 

"CG" = counter gas 

"CW" = counter Water 

 

 



P1-P8 

 “ident“ = MOBI MACadres (steeds 12 karakters)   

            “device_CH” = kanaalnr 1-16 

          "Name" = name 

              "Type" = P1 

              "Units" = units 

"T" = tarief 0 (L) of 1 (H) 

              "U" = voltage (V)  

              "I" = current (mA)  

              "P" = power (W of liter G - W)  

               "CH" = counter H 

CL" = counter L  

"T" = tarief 0 (L) of 1 (H) 

 

   Type, name en units i.f.v. aangesloten kanaal: 

type Adres name units Betekenis 

P1 1 P1_IHL kWh Import H + L 

 2 P1_EHL kWh Export H + L 

 3 P1_G m3G Gas 

 4 P1_W m3W Water 

 5 P1_IH kWh Import H 

 6 P1_IL kWh Import L 

 7 P1_EH kWh Export H 

 8 P1_EL kWh Export L 

Vb. 2cf4327749a3/PUB/P2 = publish P1_EHL  

2cf4327749a3/PUB/P3 = publish P1 gas 

 

PUBLISH THEO: 

Topic:     THEO_MAC/PUB/CH1 

 Payload: 

 "ident" = THEO_MAC   

  "device_CH" = 1 

 "Name" = THEO 

 "Type" = AIR 



     "Units" = IAQ 

 "Tp" = temp per 0.1°C (vb 25.3) 

       "Rh" = vochtigheid (%)  

       "Pa" = benaderende luchtdruk (hPa)  

       "IAQ" = benaderende luchtkwaliteit (%)  

"RGB" = RGB color (24bit R-G-B) 

       

Aansturen RGB-led: 

Topic: THEO_MAC//SET/RGB/CH1 

Payload: RGB 24bit hex (vb #00FF00 = groen flash) 

 

Opvragen data: 

Topic: THEO_MAC/GET/CH1 

Response: topic: THEO_MAC/POST/CH1 

Payload:     

"ident" = THEO_MAC 

 "device_CH" = 1 

 "Name" = THEO 

  "Type" = AIR 

       "Units" = IAQ 

   "Tp" = Temp 

       "Rh" = vocht  

       "Pa" = hPa  

       "IAQ" = IAQ  

"RGB" = RGBcolor 24bit hex 
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