Gebruikers- &
Installatie Handleiding
CEMM basic

INTRODUCTIE
CEMM basic is een apparaat die uw gas, elektra en uw zonnepaneel gegevens meet en die vertaald naar een energieoverzicht.
Uw kosten en opbrengsten kunt u op deze manier gemakkelijk inkijken via de CEMM basic applicatie vanaf uw eigen computer,
uw tablet en uw mobiele telefoon. De energiegegevens worden in decimalen en in een grafiek weergegeven per dag- , weeken maandtotalen. Deze worden lokaal opgeslagen en blijven van u. Dit systeem zal u helpen om energieverbruik en
energiekosten te besparen doordat u uw energie kunt managen.

We hopen dat u veel energie zult besparen samen met CEMM basic. We kunnen samen aan een duurzamere samenleving
werken door bewuster met energie om te gaan. U zal bijdragen aan het milieu maar u zult zelf ook geld besparen.
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INSTALLATIE
Vóór de installatie
Bedankt dat u voor duurzaam hebt gekozen met de CEMM basic! In deze handleiding vindt u de stappen die u moet volgen om
de CEMM basic te installeren.

Aanwezig in het pakket
▶ CEMM basic
▶ Twee schroeven + pluggen
▶ Slimme meter kabel (dunste kabel)
▶ Voedingsadapter
▶ Netwerkkabel

Installatievereisten
▶ Netwerkaansluiting nabij CEMM basic
▶ Wandcontactdoos nabij CEMM basic
▶ Computer met internet browser
▶ Slimme meter

Indien u zonnepanelen heeft
▶ 1 fase kWh meter/3 fase kWh meter met S0 uitgang die de bruto opwekking van de zonnepanelen meet.
▶ S0-kabel
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CEMM basic aansluitingen

1. Slimme meter
2. Zonnepanelen
3. Netwerk
4. USB (nog geen functie)
5. Voeding
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Installatie

Stap 1: De CEMM basic bevestigen in de meterkast
Schroef de CEMM basic met de bijgeleverde schroeven aan de muur van uw meterkast. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de
CEMM basic naar beneden zijn gericht zodat de tekst op de voorkant van de CEMM basic leesbaar is. Zorg ervoor dat het
internetmodem en de slimme meter zich binnen kabelbereik van de CEMM basic bevinden.

Stap 2: Sluit de CEMM basic aan op de slimme meter
De slimme meter heeft een P1 poort. De P1 wordt gebruikt om informatie uit te wisselen tussen de meter en de CEMM basic.
Sluit de slimme meter kabel aan op de P1 poort van de slimme meter op aansluiting 1 van de CEMM basic. (In de handleiding
van uw slimme meter wordt de P1 poort aangegeven. De P1 poort kan achter een klepje zitten.)

Stap 3: Sluit de CEMM basic aan op het netwerk
Sluit de CEMM basic aan op uw netwerk door middel van de bijgeleverde netwerkkabel. De netwerkkabel dient aangesloten te
worden op een vrije LAN poort van uw internetrouter of -modem. De netwerkkabel wordt in de CEMM basic aangesloten op
aansluiting 3.

Stap 4: Sluit de CEMM basic aan op de voedingsadapter
De bijgeleverde voedingsadapter wordt aangesloten op aansluiting 5 van de CEMM basic. Nadat de voeding is aangesloten zal
de CEMM basic automatisch starten. Het kan enkele minuten duren voordat de LED naast aansluiting 5 begint te knipperen.
Zodra de LED knippert, is de CEMM basic volledig opgestart.
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Als u al beschikt over een kWh-meter voor de zonnepanelen, dan is het mogelijk stap 5 zelf uit te voeren. Is dit niet het
geval, raden wij u aan een installateur in te schakelen.

Stap 5: De CEMM basic aansluiten op de zonnepanelen meter (alleen als u zonnepanelen heeft)
Plaats de kWh-meter in de meterkast en sluit de kabel voor zonnepanelen aan op de S0 poort van de kWh-meter. Het andere
einde dient u aan te sluiten op aansluiting 2 van de CEMM basic.

Stap 6: De CEMM basic applicatie openen in uw browser
Om de CEMM basic applicatie te openen op uw computer heeft u een browser nodig. Het is aangeraden om een recente versie
van uw browser te installeren. Dit zorgt voor de optimale werking van de CEMM basic applicatie. De CEMM basic applicatie kan
worden geopend via de volgende twee methodes.

▶ Via zoek.cemm.nl (aanbevolen)
Voer in de adresbalk van uw browser de volgende URL in: “http://zoek.cemm.nl”. Via deze website wordt u automatisch
doorgestuurd naar de CEMM basic in uw netwerk.
Let op: Deze methode werkt alleen als uw computer zich in hetzelfde netwerk bevindt als de CEMM basic.

▶ Rechtstreeks via de hostname
De CEMM basic bevindt zich in uw netwerk met als hostname “cemm”. Het is mogelijk om op uw computer via de hostname
de CEMM basic te benaderen. Voer in de adresbalk van de browser het volgende adres in:
Op Windows computers: http://cemm
Op Apple of Linux computers: http://cemm.local
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Stap 7: De CEMM basic instellen
De CEMM basic zal de eerste keer opstarten in de installatie modus. Via het installatie menu kunt u de CEMM basic volledig
instellen voor gebruik.

De CEMM basic zal tijdens de installatie de laatste software versie installeren, dit kan enkele minuten duren. Nadat de software
is geïnstalleerd wordt u automatisch doorgestuurd naar de volgende stap.
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CEMM basic applicatie openen
Stap 1: Ga naar uw browser op uw computer.
Stap 2: Voer in de adresbalk van de browser het volgende adres in:
http://zoek.cemm.nl
Stap 3: Voor u ziet u de dashboard pagina, u heeft nu de CEMM basic
applicatie geopend.

Elektriciteitsverbruik inzien
Stap 1: Klik op de tab ‘Saldo elektrisch verbruik’ of het ‘Elektrisch
verbruik’
Stap 2: Kies uw gewenste periode via de knoppen boven de grafiek. In
de weergave maand of jaar, kunt u ook kiezen of u het Saldo elektrisch
verbruik of Elektrisch saldo wilt zien in euro’s of kWh.
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Zonnepanelen opbrengsten inzien
Stap 1: Klik op de tab ‘zon’.
Stap 2: Kies uw gewenste periode via de knoppen boven de grafiek. In
de weergave maand of jaar, kunt u ook kiezen of u de zonneenergieopbrengsten wilt zien in euro’s. of kWh.

Gasverbruik inzien
Stap 1: Klik op de tab ‘Gas’.
Stap 2: Kies uw gewenste periode via de knoppen boven de grafiek. In
de weergave maand of jaar, kunt u ook kiezen of u het gasverbruik wilt
zien
euro’s of m3.
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Algemene instellingen wijzigen
Stap 1: Ga naar de bovenste rij tabs en kies de tab ‘Instellingen’.

Meters
Stap 1: Voor u ziet u het scherm met Algemene instellingen, tabblad Meters. Deze gegevens zijn door de installatie reeds
gevuld. Hier worden de verschillende opties weergegeven:
Aansluiting 1

► niet aangesloten
► Slimme meter
► Slimme meter + Puls sensor
► 2x Puls sensoren
► 1x Puls sensor

Gas

► niet aangesloten
► aangesloten

Aansluiting 2

► niet aangesloten
► 1 Puls sensor
► 2 Puls sensoren

Meter type

► Elektrisch
► Zon
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Puls resolutie

Hier kunt u uw puls resolutie invoegen
en verwijderen. U vult de startdatum en
de puls per eenheid in. Via het vinkje
accepteert u wat u heeft invoert. Via
het prullenbakje verwijdert u uw keuze.

Werkelijke meterstand

Hier vult u de waarde in die wordt
aangegeven door de meter.

Stap 3: Vervolgens slaat u de wijzigingen op. Uw algemene instellingen
zijn gewijzigd. Het kan een paar minuten duren voordat de CEMM basic
applicatie is gesynchroniseerd.
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Tarief instellingen wijzigen
Stap 1: Kies in de zij tabs de tab tarieven. Voor u ziet u het scherm
met de tarief instellingen.

Tarieven
Elektriciteit

De opties voert u handmatig in. Eerst de
ingangsdatum, daarna de enkele, lage en hoge
kostprijs. Heeft u één van deze laatste opties niet?
Voer dan niks in. Via het vinkje accepteert u wat u
heeft invoert. Via het prullenbakje verwijdert u uw
keuze.

Gas

De opties voert u handmatig in. Eerst de
ingangsdatum, daarna de enkele kostprijs. Via het
vinkje accepteert u wat u heeft invoert. Via het
prullenbakje verwijdert u uw keuze.

Stap 2: Klik of druk op de knop opslaan. Uw tariefinstellingen zijn
gewijzigd. Het kan een paar minuten duren voordat de CEMM basic
applicatie is gesynchroniseerd.
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Weergave wijzigen
Stap 1: Kies in de zij tabs de tab ‘Weergave’. Voor u ziet u het scherm
met
Weergave instellingen.
Stap 2: Als u één van de bestaande Afbeeldingen wilt gebruiken kunt u
deze aanklikken. Wilt u zelf een afbeelding toevoegen, klikt u op de
knop bladeren. Hierna opent uw bestandssysteem en u kunt uw eigen
afbeeldingen toevoegen. Vervolgens klikt u op ‘Uploaden’
Stap 3: Klik of druk op de knop opslaan. Uw algemene instellingen zijn
gewijzigd. Het kan een paar minuten duren voordat de CEMM basic
applicatie is gesynchroniseerd.
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Systeeminstellingen
Stap 1: Kies in de zij tabs de tab ‘Systeem’. Voor u ziet u het scherm
met de systeeminformatie.
U heeft hier o.a. inzage in de Software versie, Software type, IP adres,
MAC adres.

Automatisch updaten
U kunt ervoor kiezen om uw systeem automatisch te updaten of dit
handmatig te doen.

Fabrieksinstellingen
Ook kunt u de CEMM naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Wij
raden u aan deze knop alleen te gebruik als u uw gegevens wilt wissen.

Cache legen
Indien u problemen ondervindt zoals dat informatie niet wijzigt, terwijl
u dit wel heeft gewijzigd, dan kunt u de cache legen.
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Externe bereikbaarheid
Met externe bereikbaarheid is de CEMM ook buiten uw thuisnetwerk te
bekijken. U kunt vanaf elke locatie via het beveiligde portaal toegang
krijgen tot uw CEMM. U dient de externe bereikbaarheid dan te
‘Activeren’. Vervolgens klikt u op ‘Koppelen account’. U dient een
nieuw account aan te maken. Na het registreren van het account wordt
er automatisch een e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres
met een activatie link. Door op de activatie link te klikken voltooid u de
registratie en kunt u inloggen met uw inloggegevens op
https://mijn.cemm.nl
Het is mogelijk dat de activatie e-mail in uw SPAM map terecht komt.
Controleer uw SPAM map als u geen e-mail heeft ontvangen.

Software update
Hier kunt u zien wanneer er voor het laatst een update controle is
geweest, u kunt ook handmatig controleren door op ‘Opnieuw
controleren’ te drukken.
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Exporteren
Stap 1: Kies in de zij tabs de tab ‘Exporteren’.
Door de gegevens van de CEMM te exporten naar Excel krijgt u nog
meer grip op uw eigen data. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om
persoonlijke analyses te maken. U klikt aan welke gegevens u naar
Excel wilt exporteren en de daarbij behorende data, vervolgens klikt u
op toevoegen. U klikt daarna op start, de gegevens worden opgehaald,
vervolgens kunt u deze gegevens downloaden.
Het export bestand heeft een CSV formaat. Als u het export bestand
opent in een daarvoor bestemd programma dan kan u opgeven dat het
export bestand een punt-komma (;) gebruikt als scheidingsteken.
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CONTACT
Cedel B.V.

Email:

info@cedel.nl

Portugallaan 5

Telefoon:

0592-545542

9403 DR Assen

Website:

www.cemm.nl / www.cedel.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur.
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