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THEMA

13 GEGEVENS  
IMPORTEREN  

EN EXPORTEREN
Het is belangrijk om af en toe een 
back-up van alle metingen te maken. 
Hiervoor ga je naar Instellingen / 
in-export. Door op export te drukken 
wordt een zip-bestand aangemaakt 
met alle historische data, in de vorm 
van sql-statements. Daarmee kan 
op een later moment de database 
opnieuw gevuld worden, via de optie 
import. Wil je upgraden naar een 
nieuwere versie van P1 monitor? 
Dan kun je het beste eerst alle data 
exporteren, daarna een nieuwe 
image op de micro-sd-kaart schrijven 
en ten slotte weer de oude data 
importeren.

14 UITLEZEN  
MET DOMOTICZ

Ook met Domoticz, software voor 
huisautomatisering, kun je de 
slimme meter uitlezen. De software 
laat het actuele verbruik inzien en 
presenteert ook mooie grafieken 
en rapporten met het historische 
verbruik, waarbij je gegevens des-
gewenst kunt exporteren. Hoewel 
Domoticz op dit punt iets minder 
uitgebreid is dan P1 monitor, biedt 
het wel alle belangrijke functies, en 
natuurlijk heel veel extra opties voor 
automatisering in en om het huis. 
Bovendien kun je in Domoticz flexi-
bel gebruik maken van notificaties 
of de verbruiksgegevens op andere 
manieren gebruiken, bijvoorbeeld in 
zelfgeschreven scripts.

15 INSTELLEN  
IN DOMOTICZ

Domoticz kun je op verschillende 
manieren instellen en werkt op veel 
apparaten. De installatie-instructies 
op www.domoticz.com/wiki vormen 
een goed startpunt. Wil je Domoticz 
op een nas van Synology installeren, 
dan kun je voor actuele pakketten 
naar www.jadahl.com. Ondersteuning 
voor de slimme meter is al ingebouwd 
in Domoticz. Ga hiervoor naar Instel-
lingen / Hardware en voeg het appa-
raat genaamd P1 Smart Meter USB 
toe. Daarna kies je in de lijst bij Seriële 
poort de usb-poort waarop je het 
kabeltje hebt aangesloten. Je kunt 
dit achterhalen via de shell, maar 
ook gewoon uitproberen. Stel ook de 
andere details in, zoals de baudrate 
die afhankelijk van je meter 9600 of 
115200 bit per seconde kan zijn.

16 INZOOMEN  
OP JE VERBRUIK

In Domoticz kun je onder het tabje 
Overige zien wat het actuele verbruik 
van elektriciteit is en hoeveel gas je 
vandaag in totaal hebt verstookt. 
Druk op Log om grafieken te zien 
voor vandaag en voor de afgelopen 
week, maand en het afgelopen jaar. 
De grafiek per maand is vooral handig 
om piekdagen er uit te pikken, de 
jaargrafiek is nuttig om lange-termijn 
trends in je verbruik te ontdekken. 
Grafieken kun je eventueel expor-
teren als afbeelding of databasebe-
stand, en de optie Rapport toont 
verbruiksgegevens als lijst.

17 NOTIFICATIES 
ONTVANGEN

Naast het monitoren van het ver-
bruik via de gebruikersinterface van 
Domoticz kun je ook notificaties in-
stellen, zodat je gewaarschuwd word 
als het verbruik bijvoorbeeld over een 
bepaalde drempel komt. Hiervoor 
gebruik je de optie Notificaties die 
in het blokje voor elektriciteit en gas 

wordt getoond. Je kunt hier kiezen 
via welke systemen een notificatie 
verstuurd moet worden. Dat kan 
bijvoorbeeld per e-mail, maar ook met 
een notificatie direct op je smartp-
hone. Als je een Android-smartphone 
hebt is Pushbullet daarvoor een 
mooie optie. Je moet de notificaties 
nog wel zelf configureren via de 
instellingen van Domoticz.

13

15

14

16

17

Domoticz kun je op 
verschillende manieren instellen 
en werkt op veel apparaten
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