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AQD.012 
De Air Quality Meter kan het binnenklimaat 
verbeteren door de actuele status van CO2, VOC, 
temperatuur en vochtigheid. ‘live’ weer te geven op 
zijn LCD display.  
Gekoppeld op een MEMo webserver worden deze 
meetwaarden iedere minuut gelogd en lokaal 
opgeslagen zodat naast actuele waarden ook 
historieken worden getoond via webbrowser op 

tablet of pc. 
Via de MEMo logica interface zijn al deze meetwaarden te gebruiken om 
b.v. relaiscontacten te gaan aansturen of alarmen te genereren. 
 
Display: 

 
Bediening: 

 Druk lang op K2 om het Modbusadres te controleren  
Wijzig deze parameters door kort te drukken om te verhogen.  

 Druk lang op K1 om de lokale tijd te wijzigen. 
Wijzig deze parameters door kort te drukken om te verhogen.  

1.Aansluiten: 
Fig. bovenaanzicht connector 
 

Voeding: De module wordt gevoed via een 
aparte 12VDC voeding.  
Opgelet: Nooit onder spanning aansluiten 
omdat anders het risico bestaat voor 
beschadiging van de elektronica. 
 
Modbus: Voor de RS485 Modbus enkel de A 
en de B klem aansluiten. 
 

 

2. Configuratie op het display: 
Eenmaal de voeding aangesloten werkt deze module stand-alone en toont 
zijn meetwaarden op het LCD display. Via Modbus kan deze module worden 
gekoppeld op een datalogger zoals ook de MEMo webserver. Het 
Modbusadres, standaard op 1, kan je via het display bekijken of wijzigen. De 
ingestelde Modbus parameters: 9600 8N1 kan je niet wijzigen. 

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

Wijzig de lokale tijd 
1. Druk tijdens de opstart lang op K1 om in het setupscherm voor 

lokale tijdaanpassing te komen. 
2. "Week" knippert, druk op k2 om maandag aan te passen naar 

zondag 
3. Druk na het voltooien van de wijziging op K1 om naar “Hour” te 

gaan,"Hour" knippert, druk op K2 om "Hour" te wijzigen; 

4. Druk na het voltooien van de wijziging op K1 om naar "Minute" te 
gaan , "Minute" knippert, druk op K2 om deze te wijzigen 

5. Druk na het voltooien van de wijziging op K1 om af te sluiten, 
zonder enige bewerking zal men na 10 seconden automatisch 
terugkeren naar de normale weergave-en de parameters worden 
opgeslagen. 

Modbus adres wijzigen. 
1. Druk in de normale weergave-interface lang op K2 om in de 

Modbus setup te komen 
2. Het display toont "SET 001" en druk vervolgens kort op K2 om te 

wijzigen, bereik: 1-127; 
3. Druk na het voltooien van de wijziging op K1 om af te sluiten, 

zonder enige bewerking zal men na 10 seconden automatisch 
terugkeren naar de normale weergave-en de parameters worden 
opgeslagen. 

3. Modbus registers 
De AQM.012 module gebruikt het rs485 Modbus protocol op 9600 8N1. 
Data lezen via de 03 Modbus standard functie code, 06/16  schrijf functie 
code. 

 

4. Configuratie in de webserver 
In de webserver ga naar:  /configuratie/modules:  
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1. Voer een uniek fictief serienummer in startend met 01O ( O van 
Oxygene) gevolgd door een uniek getal met 5 cijfers: Vb. 
01O00001  

2. Geef een naam aan de meter: Vb. AQM.012 en druk op “NIEUW” 
en een invultabel verschijnt 

3. Geef een voor jou herkenbare naam aan de uitgang: Vb. Co2 
Lokaal 1 

4. Kies mode AirQ (automatisch) 
5. Voer het Modbus adres van de module in: Vb. 5  ( EN NIET 05!!) 
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 ppm kiezen(automatisch) 
9. Druk op “ZEND” als “Module OK” verschijnt is de programmatie in 

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

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

 CO2 in ppm 
 Ruimtetemperatuur in °C 
 Luchtvochtigheid in % 
 VOC waarde : poor, medium, good en excellent 

6. Algemene opmerkingen: 
 Visualisatie van de kanalen voor de klant : zie bij  WS.503 

Webserver /configuration/channels 
 Montage:  

De module moet loodrecht worden gemonteerd en de luchtinlaat 
kan niet worden afgeschermd 

 

1. Verwijder de onderkant van de behuizing, gebruik schroeven om 
de onderkant op de muur te bevestigen 

2. Monteer het display op de muurbehuizing met de bovenkant 
eerst. 

3. Maak vast met de schroef. 

7. Technische gegevens:  
Algemeen: 

Montage: muuropbouw  
LCD display toont : 
 Co2 waarde 0 … 2000ppm 
 Temperatuur -9…99.9°C 
 Relatieve vochtigheid: 0..90% 
 VOC waarde in 4 niveaus : laag-medium-goed-excellent 

Bedrijfs condities: 
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 , op ca 1.6meter hoogte 

Afmetingen (h x b x l): 90mm x 130mm x 28mm 
Gewicht: ongeveer 150 gram 

Aansluitingen: 
Voeding:  12VDC (MeanWell DR-15-12) 
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. 

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

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

Deze handleiding moet aan het dossier van de elektrische installatie 
worden gevoegd. Op de 2-Wire website is altijd de meest recente 
handleiding van het product terug te vinden. 

8. Support 
Wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan 
contact op met je groothandel of de 2-wire supportdienst. De 
contactgegevens vind je op onze website www.2-wire.net/contact/ 

9. Garantie bepalingen 
De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf leveringsdatum. Als 
leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door 
de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de 
productiedatum. 
De consument is verplicht Qonnex bvba schriftelijk te informeren over het 
gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na 
vaststelling. 
In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel 
recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat 
door Qonnex bepaald wordt. 
Qonnex is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van 
een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde 
bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de 
onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of 
schade door overspanning. 
De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van 
consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen 
waar Qonnex rechtstreeks of via distributeurs, agenten of vaste 
vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen 
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