
P1 Regelaar

De P1 regelaar is een module die de P1 poort van de 
slimme meter uitleest en sturing kan bieden aan de 
overtollige zonne-energie die opgewekt wordt.

Gebruik jeeigen opgewektestroom!



WAT IS HET?
Een module die de P1 poort van de slimme meter 
uitleest en sturing kan bieden aan de overtollige  
zonne-energie die opgewekt wordt.

WHAT’S IN IT FOR ME? 
Bespaar dus op je energierekening door eigen 
opgewekte elektriciteit efficiënter te gebruiken en 
lever een bijdrage aan een lagere belasting van het 
elektriciteitsnetwerk.

REASONS TO BUY? 
•  Eigen opgewekte energie eerst volledig zelf gebruiken 

en opslaan alvorens terug te gaan leveren aan het net
•  Communiceert met elk type slimme meter
•  Compacte behuizing
• Eenvoudig aan te sluiten

TECHNISCHE BESCHRIJVING 
De P1 Regelaar leest in real time de slimmer meter uit. (DSMR 4 om 
de 10 seconden. DSMR 5 elke seconde.) Dit signaal wordt omgezet 
naar een 4-20mA signaal die gelezen kan worden door een 
apparaat die ook hier mee werkt. Wanneer de slimme meter geen 
stroom in of exporteert zal de P1 Regeling 12mA uitsturen*. Wordt 
er elektriciteit opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, dan zal 
het signaal naar een daarbij behorend getal onder de 12mA gaan 
(tot 4mA). Omgekeerd hetzelfde, word er elektriciteit gebruikt dan 
zal de P1 Regeling naar een bijhorende waarde boven de 12mA 
uitslaan (tot 20mA). 
Via deze regeling kunnen andere apparaten zoals warmteboilers 
reageren op de (terug)levering en zich zelf afstellen op het 
gewenste vermogen om de slimme meter op 0 actuele ver- gebruik 
te zetten. En daardoor kosten te besparen. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
•  P1 poort slimmer meter realtime uitlezen
•  Universeel 4-20mA output met 12bit DAC inverter
•  12 tot 32 volt input
•  Low power
•  Status led
•  1 of 3 fase meters
•  DSMR 4 en 5
•  Ingebouwde P1 splitter -> maakt het mogelijk om andere P1 

uitlees apparatuur te blijven gebruiken

*Moet per apparaat gekalibreerd worden.
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