HomeWizard P1 meter

Installa*e
1. Installa*e
1.1 Plaats de P1 meter in de P1 poort van jouw slimme meter in de meterkast.
1.2 Het status lampje gaat nu wit pulseren. Dit betekent dat het apparaat correct
is aangesloten en voldoende stroom krijgt.
Als je een slimme meter hebt met een SMR versie van 5.0 of hoger gee9 deze genoeg
stroom voor werking zonder een externe voeding. Bij oudere SMR versies heb je een
USB adapter nodig (apart verkrijgbaar). Het versienummer van jouw slimme meter
staat op je slimme meter. Deze wordt soms ook aangeduid als ESMR of DSMR.

Status lampje
De licht ring kan met verschillende kleuren de
status laten zien.
Wit pulseren: Voldoende stroom aanwezig
Blauw knipperen: Koppel-modus acDef
Groen knipperen: IniDaliseren
Groen pulseren: Correct verbonden
Rood knipperen: Geen internet verbinding
Rood: Geen verbinding met slimme meter

2. HomeWizard Energy App
2.1 Download de graDs ‘HomeWizard Energy’ app voor Android of iPhone.
2.2 Volg de stappen in de app om een HomeWizard account aan te maken.
2.3 Wanneer in de app gevraagd wordt om koppel-modus te starten, houd de
knop op de P1 meter ingedrukt totdat deze blauw wordt. Deze zal vervolgens
blauw gaan knipperen. Volg hierna de stappen in de app om de P1 meter aan je
Wi-Fi netwerk te verbinden. De installaDe is nu voltooid. Hulp nodig? zie
ommezijde.
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Veel gestelde vragen
Opslag van meetgegevens

Meetgegevens bij oﬄine

Je kunt je meetgegevens van de
afgelopen 12 maanden ongelimiteerd
terugkijken. Met Energy+ kun je tot
verder in het verleden terugkijken. Je
vind hierover meer informa=e in de
app.

Indien de Wi-Fi verbinding wegvalt
kan het verbruik teruggerekend
worden vanuit je meterstanden (zodra
de Wi-Fi verbinding herstelt). Je
totalen blijven dus al=jd correct.

De app kan mijn Wi-Fi niet vinden

Bij gebruik van meerdere apparaten
op een P1 poort via een spliVer,
adviseren wij om een Micro-USB
voeding aan te sluiten in verband met
de benodigde stroom voor de P1
meter.

Het kan zijn dat deze niet
ondersteund wordt (5Ghz), of de
afstand tot de router te groot is.
Verbinden met Wi-Fi lukt niet
Controleer of je het juiste Wi-Fi
wachtwoord hebt ingevoerd en
probeer opnieuw.
Ik zie geen me;ngen in de app
Het kan soms even duren voordat de
eerste meetgegevens binnenkomen.
De snelheid van de P1 meter is
aNankelijk van het verbonden type
slimme meter. Slimme meters met
versie SMR 5.0 ondertsteunen stroom
lezen per seconde en gas per 5
minuten. Oudere meters
ondersteunen stroom lezen tot 15
seconden en gas elke 60 minuten.
Jouw meter versie vind je terug op je
slimme meter.
Wi-Fi gegevens rese<en
Houd de knop op de P1 meter
ingedrukt totdat deze wit gaat
branden. Je Wi-Fi gegevens zijn nu
gewist.
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Meerdere apparaten op de P1 poort

Ondersteuning
Fasen
1 tot 3 fasen
Tarieven
Normaal/Dal
Salderen
Ja
Meters
Kaifa, Landys-Gyr,
Kamstrup, ISKRA, Elster,
Echelon, Enermet etc.
Wi-Fi
2.4Ghz b/g/n
Voeding
5v, 500ma Micro-USB
Mechanisch
Aanslui6ng Slimme meter P1 (RJ11)
Afme6ng
45x45x15mm
(excl. kabel)
Status LED RGB leds
Materiaal
ABS

