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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: 
De configuratie gebeurt op basis van het invoeren van serienummers.  
De serienummers worden samengesteld 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. 
 

Note: In MiLo starten de in te vullen serienummers met 04 en 
niet 08!! 

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: 
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 voor elke lijn(logkanaal) ! 
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.  
 

   
 
Upgrading : druk op de knop ‘UPGRADE’ en NIET onderbreken gedurende 
dit proces. 

 

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

dus één ECF.08 module nodig voor elke fase waar men verbruikers 
wenst 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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 Eventueel kunnen meerdere geleiders van éénzelfde fase worden 
samengenomen in één CT spoel om zo het totaalverbruik over 
deze geleiders tezamen te  meten.   

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 

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 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. Installatie voorschrift   
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. 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 
 
Qonnex bvba 
B-9310 Aalst, Belgium 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net 
  


