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Wat is de Modbus P1 Gateway?
 
De gateway leest de data van de slimme meter uit, en vertaalt deze naar het Modbus netwerk. 
Met deze gegevens kunt u uw bestaande gebouwbeheersysteem verrijken met extra 
informatie omtrent meterstanden en verbruik. Met de Modbus P1 Gateway kunt u alles
uitlezen vanuit de slimme meter, waar u eerst meerdere energiemeters nodig had.  

De Modbus P1 Gateway is compatibel met Modbus TCP/IP en RTU (RS485). Of u de gateway dus 
in een reeds bestaand Modbus netwerk of een nieuw netwerk wilt installeren, beide opties 
behoren tot de mogelijkheden. 

Welke gegevens verstuurt de gateway? 

Alle data die de slimme meter aanbiedt, wordt door de gateway beschikbaar gesteld aan het 
Modbus netwerk. Denk hierbij aan: 
 
· Tellerwaarde afgenomen elektriciteit (piek- en daltarief)  
· Afgenomen elektrisch vermogen 
· Teruggeleverd elektrisch vermogen
· Tellerwaarde afgenomen gas 
 
Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van gegevens die door de gateway worden 
uitgelezen. Voor de volledige lijst aan datamogelijkheden, verwijzen wij naar de Modbus 
registermap op www.negotica.net/gtwmp1.  
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Wat zijn de voordelen? 
 
• Real-time informatie over het energieverbruik op het Modbus netwerk 
• Integreert naadloos met ieder Modbus (RTU/TCP) netwerk 
• Alles uitlezen vanuit de slimme meter, dus geen meerdere 
 energiemeters nodig 
• Actuele updates: groeit mee met de veranderingen in de markt 
• DIN uitvoering dus ideaal inpasbaar in bestaande installatiekasten 

Waar kunt u de Modbus P1 Gateway bestellen?  

De Modbus P1 Gateway is de ideale toevoeging voor Modbus gebouwbeheer 
systemen, die de gebruiker in staat stelt data van de slimme meter te 
gebruiken ter verhoging van energie-e�ciency. 
 
U kunt de gateway bestellen door contact op te nemen met Negotica 
Development Projects via future@negotica.net of door te bellen naar 
050 210 3430. 
 
 

Gateway
Negotica Development Projects 

Modbus P1 


	brochure front final
	brochure kant 1 final
	brochure kant 2 final

