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Wegwijs in de Cloud omgeving

Voorwoord
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Wie of wat is OpenMotics?
Vandaag de dag is duurzaam wonen een gegeven dat belangrijker is dan ooit. Concreet gaat dit
van het besparen van energie en water tot het bewust gebruiken van materialen en zo investeren
in de toekomst.
Hierin spelen wij als OpenMotics, een Belgische hoogtechnologische producent van slimme
technologie voor gebouwen een belangrijke rol. Dankzij de ontwikkeling van een eigen soft- en
hardware platform slagen wij erin om een woning en gebouw te automatiseren en zelfs een wijk
te optimaliseren. Op woningniveau gaan we alle processen zoals verlichting, verwarming, ventilatie, zonwering, zonnepanelen, garagepoort... automatiseren waardoor we jou meer comfort geven.
Bovendien verhogen we op woning-, gebouw- en wijkniveau de efficiëntie van het energiebeheer
door de analyse en optimalisatie van elektriciteits-, water-, warmte- en gasverbruik.
OpenMotics is een open en individueel aanpasbaar systeem waar extra toepassingen op
geïnstalleerd kunnen worden, net zoals je apps kan installeren op je smartphone. Het systeem
werkt ook zonder internetconnectiviteit zodat je steeds de volledige controle hebt! Handig toch?
De missie van OpenMotics bestaat er sinds 2007 dan ook in om gebouwen automatisatie even
vanzelfsprekend te laten zijn als stromend water of elektriciteit. Deze vooruitstrevende visie zorgde ervoor dat we sinds 2018 deel zijn geworden van de internationaal bekende Renson Groep.
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Wat kan ik terugvinden in dit document?
Welkom bij de configuratie handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u de OpenMotics Energy
module configureert. Dit is een toevoeging aan het volledige en uitgebreide “Configuratie &
gebruikshandleiding” waarin de configuratie van alle modules (behalve de Energy module) en de
opstart van uw systeem wordt uitgelegd. Let dus op dat u zeker eerst de volledige handleiding
leest en stapsgewijs volgt vooraleer u deze handleiding doorneemt.
Indien je na het lezen van dit document toch nog vragen zou hebben, kan je in eerste instantie
een kijkje nemen op onze wiki: https://wiki.openmotics.com/
Zijn je vragen nog steeds niet opgelost? Contacteer ons via support@openmotics.com voor
verdere info of hulp.
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Stap 1: log in met je beheerdersaccount
Het configureren van je energie module is enkel mogelijk met een beheerdersaccount. Lees in
eerste instantie de “Configuratie & gebruikshandleiding” waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij
het creëren van een account. Om in te loggen, volg je volgende stappen:
1. Surf naar https://portal.openmotics.com/#/login
2. Log in met je account gegevens.
3. Navigeer naar Settings - Energy om daar je energie module te configureren
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Stap 2: geef aan wie je leveranciers zijn
Door het aanmaken van Suppliers (Leveranciers) kan het systeem het gemeten verbruik een
reële kost meegeven. Zo kan je voor producten gemeten in kWh (elektriciteit), liter (bv. water),
m3 (bv. gas), kg en ton een leverancier aanmaken en enkele parameters definiëren. Het aanmaken van Suppliers is optioneel.

•
•
•

Supplier: naam van de leverancier
Unit: het gemeten type (kWh, liter, m3, kg, ton)
Tariff: vink ‘double’ aan indien de leverancier piek- en dal tarieven gebruikt. Dit geeft je
bijkomende opties in de kolommen ‘Price per unit’ (stukprijs) en ‘Peak times’ (piekuren)
• Price per unit: de stukprijs per ‘Unit’. Indien ‘double’ is aangevinkt bij Tariff kan je
een 2e waarde als piekwaarde ingeven.
• Peak times: de piekuren voor deze leverancier; enkel beschikbaar indien ‘double’ is
aangevinkt bij Tariff. Je kan hier per dag een tijdsinterval ingeven waarbij het Peak
(piek) bedrag ingevuld bij Price per unit (stukprijs) zal gebruikt worden.

Klik na het aanmaken of aanpassen van een leverancier op het vink icoon rechts om deze op te
slaan. Bij een bestaande leverancier kan je met de iconen rechts wijzigingen doen of de leverancier verwijderen.
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Stap 3: wijzig de instellingen van elke stroomsensor

In de Energy module sectie kan je voor elke geïnstalleerde stroomsensor (aangesloten op de
Energy module) de instellingen wijzigen. Let wel dat je hiervoor dient te weten rond welke
fasegeleider in de zekeringkast de sensor is geplaatst.
Een verkeerde configuratie van de stroomsensoren zal er voor zorgen dat de gemeten waardes
incorrect zijn! Zeker in het geval van een 3 fasen elektrische installatie is het van groot belang
dat de nodige aandacht wordt besteed aan een correcte installatie.

•
•
•
•

•
•
•

•

ID: het nummer van de sensor dat overeenkomt met de ‘CS’ aanduiding op de Energy
module.
Name: de naam van de sensor
Supplier: de leverancier van de gemeten elektriciteit (indien hierboven geconfigureerd)
Total: vink dit aan indien de sensor het totaalverbruik meet; dit is typisch de inkomende
elektriciteitsaansluiting.
OPGELET: Minstens 1 nodig om het verbruik te kunnen zien op het Energy > History tabblad. In een enkelfasige elektrische installatie mag er max. 1 sensor als Total aangevinkt
worden (of geen). In een 3 fase installatie zijn dit er 3 (1 voor elke fase), of geen.
Inverted: indien de meetwaarde een incorrecte negatieve waarde weergeeft kan deze met
de Inverted checkbox geïnverteerd worden.
Sensor max: de maximum meetwaarde van de sensor, deze is aangegeven op het productlabel op de sensor.
Tags: tags worden gebruikt om de meetwaardes van verschillende sensoren te cumuleren of
om deze op andere plaatsen binnen de Cloud interface weer te geven. Indien je bv. 3 aparte sensoren hebt voor verlichting kan je deze allemaal de tag ‘Verlichting’ geven waardoor
je 1 totaal te zien krijgt.
Room: de room (ruimte) waaraan de sensor is toegewezen.
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Stap 4: wijzig de instellingen van elke pulse
counter

In deze sectie kunnen pulstellers (aangesloten op de Input module) geconfigureerd worden.
•

•
•
•
•
•
•

ID: het nummer van de pulse counter dat overeenkomt met de aanduiding op de Input
module. Let wel dat de aanduiding op de Cloud interface begint bij 0 en op de module bij
1: 0 op de Cloud = 1 op de Input module, enz.
Name: de naam van de pulsteller
Supplier: de leverancier van de gemeten pulsen (noodzakelijk)
Total: vink dit aan indien de pulsteller het totaalverbruik weergeeft.
Pulses: aanduiding waarvoor 1 puls staat. Dit is gebaseerd op de gekozen Supplier
Tags: tags worden gebruikt om de meetwaardes van verschillende sensoren te cumuleren of
om deze op andere plaatsen binnen de Cloud interface weer te geven.
Room: de room (ruimte) waaraan de pulsteller is toegewezen.

OPGELET: er mag geen combinatie van een pulse en een energy sensor total aangevinkt worden
voor dezelfde leverancier.
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Stap 5: geef aan welke leveranciers en tags
waar moeten weergegeven worden op het
online Cloud platform.
Onderaan deze pagina kan je tenslotte kiezen welke Suppliers en tags waar op de Cloud
Interface dienen getoond te worden.
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Hoe pas ik de munteenheid aan die wordt weergegeven bij mijn Energy module?
Selecteer via Settings > Environment de juiste munteenheid of currency om ervoor te zorgen dat
de prijzen op de pagina met Energy modules overeenkomen met de gewenste munteenheid.
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Hoe kan ik de data van mijn Energy module
raadplegen?
1. Tags
Met behulp van tags kunnen verschillende energiemetingen gegroepeerd worden om zo eenvoudig de totalen ervan weer te geven. Indien er bijvoorbeeld verschillende verlichtingskringen
gemeten worden kunnen deze als één totaal worden weergegeven door deze allemaal dezelfde
tag (bv. ‘Verlichting’) te geven. Andere voorbeelden zijn tags op basis van stroomverbruik of op
basis van kost per maand, zoals voorgesteld op onderstaande afbeelding.

2. Power
Dit menu geeft een overzicht van de gebruikte sensoren en hun huidige meetwaarde.
Het is mogelijk de waardes aan te passen naar volgende opties:
•
Price / month: kostprijs per maand (valuta per maand)
•
Current: stroom (A)
•
Apparent power: schijnbaar vermogen (VA)
•
Power factor: vermogensfactor (PF)
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3. History
Hier zie je een weergave van de stroommetingen voor een bereik (dag, maand, jaar) naar keuze.
Klik op een verticale balk (actieve balk aangegeven in het rood) om de opdeling per tag te zien.
Onderaan de pagina kan de data voor een bepaald bereik geëxporteerd worden voor gebruik in
andere software of rapporten.
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