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Takk for at du valgte CEMM plus! I denne 
håndboken finner du trinnene
som du må følge for å installere CEMM plus og 
tilhørende kWh -målere.
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Del 1
Installasjon CEMM plus
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CEMM pluss og alt tilbehør er tilgjengelig på 

butikk.cemm.no

CEMM plus
Twee schroeven
Slimme meter kabel
Voedingsadapter
Netwerkkabel
USB Modbus converter

Introduksjon

Før du installerer CEMM plus, må du kontrollere at 
du har alt du trenger.

Tilstede i pakken













Nettverkstilkobling nær CEMM pluss 

Veggkontakt nær CEMM pluss 

PC, nettbratt eller smarttelefon

Smartmåler med åpnet HAN port

Modbus kWh måler eller pulsmåler

Hva trenger du for installasjonen?










1 2 3 4 5

CEMM pluss tilkoblinger

CEMM pluss er lett å koble til selv. Se nedenfor hvor 
tilkoblingene sitter.

Smartmåler

Puls (S0)

Netverk

Modbus

Stømforsyning

1

2

3

4

5

Du kan lese forskjellige målere via Modbus- og 

pulsinngangene. For eksempel en kWh -måler for 

solcellepanelene eller ladestasjonen din, men også en 

vannmåler. Se på www.cemm.no for alle muligheter.

Port Brukes til Benodigdheden 

Smartmåler kabel 

Pulssensor eller S0 kabel 

Netverkskabel

USB Modbus converter 

Strømadapter
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Installasjon

Trinn 1: Plasser CEMM
Skru fast CEMM med de medfølgende skruene på et passende sted. 

Plasser CEMM innenfor kabelområdet til smartmåleren og ruteren.

Trinn 2: Koble til smartmåler
Din smarte måler har en HAN-port. Den smarte måleren kan utveksle 

informasjon med din CEMM via denne porten. Koble 

smartmålerkabelen til HAN-porten på smartmåleren og til port 1 på 

CEMM. I mellom smartmåler og CEMM, må en bruke HAN 

adapteret som følger med.

Trinn 3: Koble til Internett
Koble nettverkskabelen til en ledig port på internettruteren og port 3 

på CEMM.

Trinn 4: Start CEMM
Koble strømadapterkabelen til port 5 på CEMM. Koble deretter 

strømadapteren til stikkontakten. CEMM vil nå starte opp. Så snart 

LED -en ved siden av port 5 blinker, er CEMM fullstendig slått på.

Den første oppstarten kan ta lengre tid på grunn av 

automatisk installasjon av programvareoppdateringer. 

Vær tålmodig.

Trinn 5: Programvarekonfigurasjon
For å fullføre installasjonen må programvaren til CEMM-en din, 

må den åpnes og konfigureres. Du kan gjøre dette via en 

datamaskin, nettbrett eller smarttelefon som er på samme nettverk 

som CEMM plus. Anbefaler pc eller nettbrett. Mye enklere med 

litt større skjerm.

For tips om hvordan du bruker CEMM plus, se den 

vedlagte hurtigstartbrosjyren med din nye CEMM.

CEMM-appen har ikke alle alternativene for å 

konfigurere den spesifikke konfigurasjonen riktig. 

I dette tilfellet anbefaler vi at du fullfører konfigurasjonen 

via datamaskinen din.
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Del 2
Installasjon Modbus -målere

11
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CEMM plus
Modbus kWh meter(s) 
USB Modbus converter 

Modbus kabel (1 pair)

Introduksjon

Denne håndboken dekker installasjonen av Eastron 
SDM120 Modbus og SDM72D Modbus. Bruker du en 
annen Modbus -måler? Sjekk www.cemm.no for å se 

om måleren din støttes.

Hva trenger du for installasjonen?









SDM72D-M SDM120M USB Modbus
converter

Modbus kabel (1 pair)

Før du installerer kWh -målerne, må du se det 

medfølgende installasjonsdiagrammet eller YouTube -

videoene til Cedel B.V. for din 1 -fase eller 3 -fase kWh -

måler.

Få installasjonen av kWh -måleren (e) i målerskapet utført 

av en godkjent installatør.

Installasjon

Installasjon i sikringsskapet.
Installer hver Modbus -måler på et passende sted i sikringsskapet eller 

tilsvarende. Vær oppmerksom på at Modbus -måleren bare måler 

forbruket eller produksjon du

ønsker å overvåke. For eksempel, hvis du vil overvåke en egen kurs i 

målerskapet, plasserer du Modbus kWh -måleren bak koblingsutstyret 

til den aktuelle kursen.

Modbus kabel
God kommunikasjon mellom Modbus -målere og CEMM pluss 

bestemmes delvis av kvaliteten på Modbus -kabelen. Vi anbefaler å 

bruke en kabel som er egnet for RS-485-applikasjoner. Hvis du ikke 

vil bruke en spesiell Modbus -kabel, må du i det minste sørge for at 

kabelen er tvunnet par og skjermet. Bruk av en uegnet kabel kan 

resultere i ustabile måleresultater på grunn av dårlig kommunikasjon.
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Koble til Modbus -kabelen
Modbus -kabelen brukes til å koble alle kWh-måler eller sensorer til 

CEMM plus. Koble Modbus -kabelen til en ende. Merk: ikke bruk 

mye kraft og ikke stram Modbus -kontaktene for mye!

Alle A -tilkoblinger må være koblet til den samme (farge) kjernen. 

Alle B -tilkoblinger må være koblet til den andre (farge) kjernen. Se 

illustrasjonen nedenfor for et eksempel på tilkobling med 3 målere. 

Se også datablad for riktig tilkobling per kWh meter.

kWh meter A B

Eastron SDM120M 10 9

Eastron SDM220M 9 8

Eastron SDM72D-M/SDM630M A+ B-

ABB B21/B23 Modbus B (36) A (37)

B AABAB

Fargene som brukes i denne håndboken er veiledende. 

Faktiske kjernefarger avhenger av hvilken type kabel du 

bruker.

Rekkefølgen på A- og B -tilkoblingene kan variere. 

Kontroller alltid indikasjonene som er angitt på USB -

omformeren.

Sluit het uiteinde van de Modbus kabel aan op de USB 
converter, zoals aangegeven in de illustratie hieronder. De 
USB converter wordt aangesloten op de USB poort van de 
CEMM (aansluiting 4). 

USB converter aansluiten

A B

4
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Del 3
Registrer Modbus -målere
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Introduksjon

Etter at du har installert CEMM pluss og kWh måler 
tilkoblet, må kWh -målerne konfigureres og 

registreres i CEMM -applikasjonen.

Angi Modbus -måleradresser
Hver Modbus -måler som er koblet til CEMM må ha en unik adresse. 

CEMM trenger denne adressen for å skille mellom målerne som er 

tilkoblet.

Hver ny Modbus -måler er fabrikkinnstilt til adresse 1. For at måleren 

skal fungere med CEMM, må denne adressen endres til et annet unikt 

nummer. Vi anbefaler å velge enkle påfølgende adresser, for eksempel 

2, 3 og 4 hvis du kobler til tre målere. Tips: husk hvilken måler som gir 

deg hvilken adresse.

Med noen type Modbus -måler fungerer det å endre adressen på en 

annen måte. På side 20 og 21 forklares prosedyren for noen populære 

kWh-målere. Er din kWh-måler ikke oppført? Se deretter manualen 

som fulgte med kWh -måleren.

Hver kWh -måler du kobler til må ha en unik adresse. 

Adresse 1 kan ikke brukes, selv om du bare kobler til en 

kWh -måler.

Gå til Innstillinger. Du vil nå se Måler Settings -siden.

Klikk på knappen Legg til måler og velg Modbus -måler fra listen.





Registrer målerne
Åpne CEMM plus -programmet via en nettleser. Har du ikke 

konfigurert CEMM plus ennå? Følg deretter trinnene i del 1 og 

kontroller at CEMM er tilkoblet og online.

Du kan nå se de tilkoblede målerne med adressene deres. Velg 

en måler og følg instruksjonene for å registrere og sette opp 

måleren. Gjenta denne prosessen for hver tilkoblede måler.

u Hvis du vil registrere en Modbus -måler hvis adresse ikke kan 

angis på selve måleren, kan du angi adressen fra CEMM under 

disse trinnene.

Med noen målere eller sensorer kan adressen ikke 

endres på selve enheten, for eksempel fordi enheten 

ikke har display og/eller knapper. En modbus 

temperatursensor er et eksempel på dette. Du kan endre 

adressen til denne typen enheter via innstillingene i 

CEMM.
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Trykk på knappen til ID 001 vises på skjermen

Etter det, trykk på knappen igjen i noen sekunder 
til det siste tegnet begynner å blinke. 

Eastron SDM120 Modbus -adresseendring

Sørg for at du bare endrer adressen og ikke endrer andre 

innstillinger.

Hver gang du trykker kort på knappen    , økes adressen med 1. Angi 

adressen som ønsket.

Hvis du ikke gjør noe i noen sekunder, begynner det neste nummeret 

å blinke. Dette gjør det mulig å velge titalls eller hundrevis. Hvis du 

ikke gjør noe over en lengre periode, vil kWh -måleren automatisk 

lagre innstillingen og gå tilbake til startskjermen med 

måleravlesningen. Etter at du har valgt riktig adresse, trenger du ikke 

bekrefte noe. Du må bare vente på at kWh -måleren automatisk lagrer 

innstillingen.

Trykk på knappen i 3 sekunder. Blir 
nå bedt om et passord.                                          Bruk knappen og 

knappen for å endre passordet til 1000.

Eastron SDM72D Modbus -adresseendring

Etter at du har angitt riktig passord, vil du se ADD001 på skjermen. 

Dette betyr at den nåværende adressen til

måleren er 1. Trykk på -knappen i 3 sekunder, til 
knappen og adressen begynner å blinke. Bruk nå knappen 

for å angi en annen adresse.

knappen For å lagre den nye adressen, trykk og hold inne 

igjen i 3 sekunder.

Sørg for at du bare endrer adressen og ikke endrer andre 

innstillinger.
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larsalbert@cedelnorge.no 90193166

Trenger hjelp? Mail, ring eller besøk oss.

Holtsveien 173, 4905 Tvedestrand

Copyright © Cedel B.V.

Har du installasjonsproblemer eller spørsmål om 

installasjonen? Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte.




