
Wat bevindt zich in de doos

1 – P1 port reader 4.0
2 – Handleiding
3 – RJ-12 kabel

Figuur 1: Wat bevindt zich in de doos
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Introductie

Overzicht

Figuur 2: Overzicht
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4 – RJ-12 - P1 poort connector
5 – Micro USB connector

Een overzicht van het apparaat is zichtbaar in onderstaande afbeelding:
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Handleiding
P1 port reader 4.0 (Speciale Versie)

P1R-004
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DSMR compatibiliteit
DSMR 4.0
DSMR 4.2
DSMR 5.0

DSMR 2.2

P1R-004 “P1 Port reader 4.0” apparaat is ontwikkeld voor het lezen en opnemen 
van P1 berichten afkomstig van de slimme meter via een USB interface.

Het apparaat is uitgevoerd met een interne microprocessor, 
om communicatie te garanderen met een slimme meter “test applicaties” 
zoals b.v. de “KEMA test tool” waarmee verschillende test scenario's 
en test scripts kunnen worden uitgevoerd. 

De microprocessor leest en vertaald de commando's die naar de P1R-004 
via de USB poort gestuurd worden ,bv het sturen van de  (Data Request) lijn.

De P1R-004 zorgt voor een volledige galvanische scheiding tussen de P1 
en USB poorten, hierdoor wordt een foutvrije operatie zelfs in moeilijke 
industriële omgevingen mogelijk. 

Door de galvanische scheiding kan het niet gebruikt worden voor de DSMR2.2 meters.
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Connectie diagram

Technische specificaties

Het apparaat is uitgevoerd met 3 LED's de functies zijn hieronder beschreven. In onderstaande figuur is het aansluit diagram weergegeven.
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Overzicht - LED functies

Figuur 3: Overzicht - LED functies Figuur 4: Connectie diagram 

6 - Data Request (DRQ) rode LED - Data request is actief als de RQL LED aan is. 
                                                                                       Note: DRQ wordt standaard geactiveerd 
                                                                                       als de USB kabel is aangesloten. 

7 - USB RX/TX groene LED - Indicatie als de USB RX (Lezen) en TX (Schrijven) actief is.

8 - uP Activity gele LED - Indicatie van de status van de interne microprocessor:
                                                             LED knippert - normale operatie
                                                             LED uit - USB communicatie fout
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  9 – Slimme meter verbinding via RJ12 Kabel
10 – USB verbinding met Laptop, PC enz. 

USB apparaat

Galvanische scheiding
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Compatibel met slimme meter standaarden: DSMR 4.0, DSMR4.2, DSMR 5.0 
USB compatibiliteit: USB 2.0 
P1 stroom consumptie: max: 17 mA  
Piek isolatie voltage: min: 565 V (according to: DIN-EN/IEC60747-5-5) 
Isolatie weerstand: >109 Ohm, at 150°C en VIO = 500V 
Operationele omgevingstemperatuur: -10°C tot +55°C 
Opslag temperatuur: -40°C tot +70°C 
Lucht vochtigheid: Max. 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend 
Afmetingen: 51 x 36 x 20 mm 
Gewicht: 25 g 
Garantie: 2 Jaar 

Disclaimer 
Alle rechten inclusief vertaling zijn onder voorbehoud.
Reproductie in welke vorm dan ook mag alleen met 
een schriftelijke toestemming van Tech4u.
Deze Handleiding is representatief voor de technische status op het moment 
van drukken. Wisselingen in technologie en uitvoering zijn onder voorbehoud.

RoHS
Compliant

© 2017 Tech4u
Tech4u Logo is trademark of Tech4u

http://www.tech4u.info/product-info/P1R-004/

Meer informatie en PC applicatie
Meer informatie over dit apparaat, PC applicatie en de laatste documentatie 
kunt u vinden via onderstaande link:

Declaratie van conformiteit
Tech4U verklaart dat het product voldoet aan de fundamentele requirements 
en andere relevante regelgeving van de directive 2014/2015/EU.


