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PPC.04  P1 naar puls+USB converter 
De PPC.04 module, of de 'P1 port naar Puls converter’ 
is een standalone module welke ofwel de 
meterstanden van de P1 poort uitleest en omzet naar 
verbruikspulsen,  of welke meterstanden en 
meetwaarden serieel doorstuurt naar een USB poort. 

Een domotica systeem of een datalogger kan met deze 
module,  import-, export-, gasverbruik en omschakeling 

hoog-laag tarief via pulsen gaan inlezen. 

Met de USB uitgang kan je dan weer een eigen applicatie maken voor PC of 
Raspberry Pi. Het serieel protocol is eenvoudig opgesteld en staat beschreven 
onderaan in deze datasheet of je kan ook onze demo versie van een Windows 
10 applicatie gebruiken, de ‘PPC04 visualiser’ , voor configuratie en/of 
uitlezing van de P1 via PC. 

De meter ondersteunt zowel de Nederlandse digitale meter (DSMR 2.x, DSMR 
4.x, DSMR 5.x) als de Belgische digitale meter (DSMR 5.x). Standaard staat de 
module ingesteld op de Belgische DSMR 5.x meter en op puls-divider 1 maar 
via de windows configuratiesoftware en een USB verbinding met de PC  kan 
deze instelling worden gewijzigd. 

De voeding voor de PPC.04 module wordt geleverd door de digitale meter via 
de meegeleverde 'RJ11 6P/6C cross cable'. Enkel bij de Nederlandse DSMR 2.x 
meter dient er extern gevoed via een 5V/100mA USB voeding 

De PPC.04 module heeft naast de 4 puls UITgangen  ook nog 2 puls INgangen 
voor het tellen van verbruikspulsen welke dan serieel via USB uitleesbaar zijn. 

1. Aansluiten: 
Voeding: 
Vanuit de P1 poort:  
De digitale meters vanaf DSMR 4.x leveren 
voeding vanuit de digitale meter dus enkel 
de meegeleverde ‘RJ12 6P/6C cross’ kabel  
verbinden.  
Voeding via USB aansluiting: De ‘oudere’ 
digitale meters, versie DSMR 2.x hebben 
niet allemaal voeding dus hier kan het zijn 
dat er extra voeding vanuit de PC of vanuit 
een USB voeding dient te komen. 
Indien de voeding zowel via RJ12 als via 
USB zou komen is dit geen erg.  

P1 poort:   
De PPC.04 module ondersteunt zowel de Nederlandse ( DSMR 2.x,4.x,5.x) 
als de Belgische (DSMR 5.x) digitale meters. De instelling van het type 
protocol gebeurt via de softwaretool welke je download van de 2-Wire 
website. De module staat default ingesteld op protocol DSMR 5.x-van de 
Belgische digitale meter. 
Binaire UITgangen: 
Er zijn totaal 4 puls uitgangen te gebruiken, via de connector (pitch 
2.54mm), nl 

 Klem C-I: Import elektriciteit (standaard 1Wh per puls) 
 Klem C-E: Export elektriciteit (standaard 1Wh per puls) 
 Klem C-G: Gasverbruik (standaard 1liter per puls) 
 Klem C-T: Tarief omschakeling hoog/laag  ( aan/uit) 

Werking:  
Standaard wordt elke minuut data opgevraagd van de P1-poort. 
Vervolgens worden er verschilmetingen met de vorige stand gemaakt 
voor import-export-gas. Et resultaat van deze verschilmetingen worden 
onder de vorm van pulsen naar de puls-uitgangen gestuurd. 
 
De puls-uitgangen zijn galvanisch gescheiden via optocouplers. 
Elke puls heeft een pulsbreedte van 50ms, zodat het maximum aantal 
pulsen per seconde = 10 
Per uur zou dit 10x3600 = 36000 pulsen zijn, of maximaal 36kWh. 
Indien er een groter verbruik is, kan de divider ingesteld worden op 1 / 2 
tot 1 / 10  (max 360kWh) via de 2-WIRE TOOL ‘PPC04 visualiser’. 
Deze Windows 10 applicatie kan je downloaden via onze website 
https://www.2-wire.net/product/interface-p1-naar-puls-en-p1-naar-usb/ 
 

TARIEF contact uitgang: 
Wanneer de digitale meter dubbeltarief heeft,  wordt deze status 
verstuurd naar de digitale uitgang. Dit aan/uit contact kan gebruikt 
worden om op tariefstatus verbruikers te schakelen of om de tariefstatus 
zichtbaar te maken voor de consument. 
 
Opgelet: voor de 4 optisch gescheiden uitgangen geldt Max. 40Volt/50mA 
 
Binaire INgangen: 
Er zijn totaal 2 puls ingangen voorzien, via de connector (pitch 2.54mm) 
De bedoeling van deze ingangen is om hierop een potentiaalvrije 
impulsgever van een watermeter, gasmeter, energiemeter,..op aan te 
sluiten. De getelde pulsen worden vervolgens serieel doorgegeven via de 
USB poort.  
Let op: 
 Aansluiten tussen klem G(=Ground=-) en ingang 1 of ingang 2 
 De polariteit indien de impulsgever een halfgeleider is. De maximum 

spanningsval moet kleiner zijn dan 0.7V, en de eventuele lekstroom 
kleiner dan 1µA. 

 De impulsgever moet ‘potentiaalvrij’ en spanningsloos zijn. 
maximum 3.3V/1mA 

 Mocht dit niet aan deze eisen beantwoorden, moet er een optische 
isolator geplaatst worden. 

 De minimum puls-duur moet groter zijn dan 10msec en de snelheid 
tussen 2 pulsen mag niet sneller zijn dan 10 pulsen/sec. 

 Aangezien de ingangen vrij hoog-ohmig zijn omwille van het 
stroomverbruik, mogen er geen grote afstanden zijn tussen 
impulsgever en de PPC.04. Een lengte van 2 meter kan aanvaardbaar 
zijn. Indien een grotere afstand nodig is, dient men afgeschermde 
(audio) kabel te gebruiken, en de shielding wordt verbonden met 
een aarding. 

 
USB: 
Indien gewenst, kunnen alle gemeten waarden van de P1-poort naar de 
USB-poort gestuurd worden.: 

 import piek – import dal – export piek – export dal – gas – 
vermogen – tarief hoog/laag 

 Eventueel aangesloten externe puls-ingangen worden in 
registers opgeteld, en worden eveneens als tellerstand naar de 
USB poort gestuurd. 

Het protocol voor opvragen en uitlezen data kan vrij eenvoudig 
gedecodeerd worden via een processor (raspberry – laptop – PCL ….)  
 
Via de PPC.04 Visualizer kan men de configuratie wijzigen: 

 De uitlees-snelheid kan ingesteld worden tussen 5 en 60sec. 
 De ‘landversie’ BE of NL en het meterprotocol kan gewijzigd 

worden (TARIEF: BE = invers NL…) 
 Het puls gewicht van de puls uitgangen kan worden ingesteld 

via de divider, standaard 1 puls/Wh of 1 puls/1L gas 
 De firmware kan worden geüpdatet 
 De datastring uit de P1 poort kan worden uitgelezen en 

geëxporteerd naar een csv bestand. Dit kan handig zijn om 
anomalieën in protocol tussen verschillende meters op te 
sporen. 

Iedere wijziging wordt automatisch actief. 
 
Fig. Printscreen van de PPC.04 Visualizer 
 

 
LED: 
Op de module zitten 2 status LEDs (L1-L2), welke de voedingsspanning en 
de communicatie met de P1-poort toont. 
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2. Serieel protocol 
Met onderstaand protocol kan men zelf een eigen applicatie schrijven: 
Protocol 
Instructie: 

 TX: STARTCHAR (* = 42) +INSTRUCTIE + STOPCHAR (# = 35) 
 RX: STARTCHAR (*) + INSTRUCTIE+ LENGTE DATA + DATA 

+STOP (#)  
Baudrate: 115200 8N1 
FWversie: 
TX: *86# 
Rx:START+INSTR+LEN+FW1+FW2+FW3+FW4+SPEED+NL_BE+DSMR+DIV+S
TOP 
vb: 42+87+8+19+1+2 1+60+2+5+1+35 
(in dit voorbeeld is FWversie 19.1.2.1, pollspeed 60sec, BE als landkeuze, 
DSMR5.0 en divider 1 / 1) 
 
NB. DEFAULT IS DE POLLSPEED 60SEC EN DE LANDKEUZE BE (2) 
SETUP: wijzigen instellingen:  
TX: *66+SPEED+NL_BE+DSMR+DIV+# 
Vb.:42+66+5+2+5+2+35 
Poll speed 5sec – BE – DSMR5.0 – divider 1 / 2  
RX:42+85+35 (85 = ACK) 
 
 REQUEST DATA: 
TX: *64# 
RX:START+INSTR+LEN+DATA+STOP 
RX:*65+52+xxxxx+# 
Er zijn 13 data’s, elk 4 bytes, volgens het IEEE-754 protocol 
Volgorde data: 

1. IMPORT POWER (W)  
2. IMPORT ENERGY HOOG TARIEF (Wh) 
3. IMPORT ENERGY LAAG TARIEF (Wh) 
4. IMPORT PULSCOUNTER : aantal pulsen naar OUT ( = verschil 

tussen huidige meterstand H+L en vorige meterstand H+L met 
de gekozen interval 5-60sec (Wh)  

5. EXPORT POWER (W) 
6. EXPORT ENERGY HOOG TARIEF (Wh) 
7. EXPORT ENERGY LAAG TARIEF (Wh) 
8. EXPORT PULSCOUNTER : aantal pulsen naar OUT ( = verschil 

tussen huidige meterstand H+L en vorige meterstand H+L met 
de gekozen interval 5-60sec (Wh)  

9. GAS (liter) 
10. GAS VERSCHIL (liter) = verschil tussen huidige en vorige meting 
11. TARIEF ( 1 = LAAG TARIEF NL, HOOG TARIEF BE / 2 = HOOG 

TARIEF NL, LAAG TARIEF BE) 
12. INPUT1 COUNTER 
13. INPUT2 COUNTER 

Het Demo programma 2-WIRE PPC04 visualizer kan je downloaden vanaf 
de 2-Wire website. 

3. Algemene opmerking: 
 Heb je een eigen applicatie gemaakt op de PPC.04 geef dan even 

een seintje zodat we dit kunnen vermelden op de website. 
 Je kan ook een RJ11 4P/4C kabel gebruiken maar dan dient de 

voeding via USB te komen 

4. Technische gegevens:  
Algemeen: 

P1port to Pulse Converter:  Standalone module voor uitlezen data 
P1-port en omzetten naar pulsen of serieel doorzenden naar de 
USB-poort.  

Bedrijfscondities: 
Bereik bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C 
Bereik opslagtemperatuur: -10 ℃ tot 60 ℃ 
Maximale vochtigheid: 90 %, geen vochtcondensatie 
Max. montagehoogte : 2000m 

Fysische eigenschappen: 
Behuizing: plastic, zelfdovend vlg. UL94-V0 
Beschermingsgraad: IP20, EN 60529 
Montage binnenshuis of in waterdichte behuizing 
Afmetingen (h x b x l): DIN Rail 2 modules 

Gewicht: ongeveer 30 gram 
Aansluitingen: 

INGANGEN:  
 P1–PORT  RJ11 6P6C: via cross-cable naar P1-port digitale 

meter  
 2 PULSE INPUTS: potentiaalvrij max 3.3V/1mA (vb. 

WATER-GASTELLER) 
UITGANGEN: 
 4 PULSE OUT  ISOLATED max 40V/50mA : IMPORT – 

EXPORT – GAS – TARIEF status 
PROTOCOLS: DSMR2.0 – 4.0 – 5.0 NL-BE 
USB: Communicatie naar PC/PLC/Raspberry/ …  
VOEDING :  

o via P1-PORT indien aanwezig 
o of via USB micro USB (5V/100mA)  

Keurmerken: 
RoHS: Niet-giftig, vlg.. Richtlijnen WEEE/RoHS 
CE: Overeenkomstig EMC en laagspanning richtlijn: HBES – EN 
50090-2-2 en EN60950 – 1: 2006. 

5. Installatievoorschrift  
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en 
volgens de geldende voorschriften. 
Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-
limitatieve lijst): 
- de geldende wetten, normen en reglementen. 
- de stand van de techniek op het moment van de installatie. 
- deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet 
worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie. 
- de regels van goed vakmanschap. 
Deze handleiding moet aan het dossier van de elektrische installatie 
worden gevoegd. Op de 2-Wire website is altijd de meest recente 
handleiding van het product terug te vinden. 
 

6. Support 
Wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan 
contact op met je groothandel of de 2-wire supportdienst. De 
contactgegevens vind je op onze website www.2-wire.net/contact/ 
 

7. Garantiebepalingen 
De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf leveringsdatum. Als 
leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door 
de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de 
productiedatum. 
De consument is verplicht Qonnex bvba schriftelijk te informeren over het 
gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na 
vaststelling. 
In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel 
recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat 
door Qonnex bepaald wordt. 
Qonnex is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van 
een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde 
bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de 
onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of 
schade door overspanning. 
De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van 
consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen 
waar Qonnex rechtstreeks of via distributeurs, agenten of vaste 
vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen 
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