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CMeX20W EXTERNAL MCM 
FOR ABB B21/B23/B24, WIRELESS M-BUS

HET BREEDSTE GAMMA 
MEET/MONITORINGSYSTEMEN

VWV metering  is het platform waarop wij onze producten aanbieden. VWV metering biedt een ruim scala aan meters en toebehoren. Centraal hierbij 
staan het leveren en plaatsen van oplossingen waarbij draadloos en op afstand uitlezen en monitoren van meterstanden mogelijk wordt gemaakt. 
De oplossingen zijn uiterst � exibel en schaalbaar; en of het nu gaat om 20 dan wel 2000 verbruikers, VWV metering heeft een pasklare formule om in 
de gegeven omstandigheden tegemoet te komen aan de meest speci� eke wensen van de klant. Wij kunnen daarom ook referenties voorleggen 
van verenigingen van eigenaren, syndicussen, woningbouwverenigingen tot en met energiebedrijven.  T. 09 265 02 72  -  E. service@vwvgroup.be
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CMeX20W 
CMeX20W enables ABB electricity meters with IR interface to communicate via Wireless 
M-Bus. The product is an M-Bus slave which can be connected to any master following 
the M-Bus standard. CMeX20W is the perfect product for collection of values from ABB 
meters where wiring, from the meter to the data center, is not an option.

READY TO USE
CMeX20W enables ABB electricity meters with IR interface to communicate via Wireless 
M-Bus. The communication is automatically con� gured between the MCM and the ABB 
meter. CMeX20W uses a standardized interface that can be handled by all receivers on 
the market that complies with M-Bus standard EN 13757. This makes the product very 
suitable for sub metering projects where high � exibility and low price is requested.

STANDARD OPEN PROTOCOLS
CMeX20W communicates via standard open protocols with any software supporting 
the M-Bus standard, which means that existing M-Bus systems can use the product 
without proprietary solutions.

MEASURING ACCURACY CLASS 2
Integrated into the front panel of calculator. It is designed for data reading via M-bus 
protocol and parameterization of the meter and for volume pulse output intest mode. 

FLEXIBLE
The CMeX Series contains modules with various functions to meet a great variety of 
customer demands. The series contains for example I/O modules and D/A modules to 
read input signals or control output signals.

COST EFFECTIVE
The modular and expandable design allows the customer to select a suitable level 
based on price and functionality. The low initial cost and the possibility to add modules 
to existing installations provide a future proof solution.to existing installations provide a future proof solution.
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De ervaring is dat syndicussen, exploitanten, VME’s, vastgoedbeheerders, de volledige grip willen houden 
op hun meterpark. Er is meer en meer behoefte om dagelijks, wekelijks, maandelijks, niet alleen inzage 
te krijgen in de verbruiken maar bv. ook automatische meldingen te krijgen van eventuele storingen 
enz. Dit alles zonder afhankelijk te zijn van het betre� ende meetbedrijf die de meetapparatuur geleverd 
heeft. Het ONERGY-platform kan dan ook alle meters inlezen en automatisch rapporteren onafhankelijk 
van het meterfabricaat. 

VOLLEDIG GRIP OP UW 
EIGEN METERPARK MET ONERGY

VOOR HET ACTUELE UITLEZEN VAN ALLE 
METERSTANDEN OP AFSTAND
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VWV België  

Fr. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
T. +32 (0) 9 265 02 72
E. service@vwvgroup.be 

VWV Nederland  
Hoge Ham 89 A - 5104 JC Dongen  
T. +31 (0) 182 640 775  
E. service@vwvgroup.nl 

VWV GROUP
VWV kostenverdeling

VWV de energieboekhouders
VWV metering

HET ONERGY PLATFORM 
ZOVEEL MEER DAN HET METEN 

VAN VERBRUIK ALLEEN.


