
Pine64 Domoticz Slimme Energiemeter Integratie 
Verbonden met een P1 USB kabel 

Hardware 
 Pine A64+ 2GB board 

 Getest met de Kaifa E0003 Slimme Meter (KFM5KAIFA-METER) 

 Sinforcon P1 kabel (http://www.sinforcon.com/product/html/508.html) 

Software 
 Pine64 Domoticz 150318 build 

o OS: ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (Jessie) 3.10.107-pine64 

o Domoticz versie: 3.8153 

Instructies 
Volg deze stappen om een slimme energiemeter in uw bestaande Pine64 Domoticz setup te 

integreren: 

1. Sluit een P1 kabel aan op de USB poort van de Pine64 en verbindt de andere kant van de 

kabel met de RJ-11 poort van uw slimme energiemeter.  

2. Ga naar de Domoticz UI, selecteer het “Setup” menu in de navigatiebalk en klik op de  

“Hardware” optie. 

3. Vul de gewenste naam in en selecteer “P1 Smart Meter USB” als type. 

4. Selecteer “/dev/ttyUSB0” als Serial Port. 

5. Selecteer de juiste baudrate; de meeste nieuwe slimme meters hebben een baudrate van 

115200, oudere meters hebben soms nog een baudrate van 9600. U kunt beide opties 

proberen om te kijken welke juist is voor uw slimme meter. De rest van de opties hoeven 

niet veranderd te worden.  

6. Druk op de “Add” knop om de slimme meter aan het Domoticz netwerk toe te voegen. 

De slimme meter kan nu gevonden worden in het “Setup”  “Devices” menu. U kunt hier op de 

groene pijl naast het apparaat klikken (de “Add Device” optie) om het apparaat toe te voegen aan 

het “Utility” overzicht. Vanuit hier kunt u meerdere grafieken openen met data van uw slimme 

meter.  

Foutopsporing 
Als Domoticz geen data van uw slimme meter ontvangt of de meter verschijnt niet in het “Devices” 

menu na het volgen van bovenstaande opties kunt u proberen de baudrate aan te passen in stap 5 

van de instructies. 

LET OP: 

Er zijn een hoop verschillende P1 kabels verkrijgbaar maar deze zijn niet allemaal geschikt voor 

slimme energiemeters. Dit hangt onder andere af van de slimme meter waarmee u de kabel wilt 

gebruiken. Zie voor meer informatie hierover de Sinforcon link hierboven. 

http://www.sinforcon.com/product/html/508.html

