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DYNAMIC P1 BALANCER 

De Dynamic P1 Balancer is het ultieme apparaat voor loadbalancing in alle woonge-
bouwen met een digitale energiemeter met P1-interface, vooral op locaties waar energie 
wordt geproduceerd (met behulp van PV). 

Het apparaat ontvangt continu de energiemeterinformatie via de P1-interface en geeft 
deze informatie door aan de Enovates-lader. 

Deze plug-on oplossing zorgt voor efficiënt slim laden in combinatie met een compati-
bele lader, wat resulteert in de perfecte oplossing om het gebruik van uw eigen groene 
stroom voor uw voertuig te optimaliseren. De ultieme groene e-Mobility! 

Product hoogtepunten 

· Eenvoudig te installeren op huishoudelijke netinstallaties op DIN-rail, communicerend via de P1-
interface van de digitale meter. 

· Real-time bidirectionele energiestroomdetectie voor optimale energiebewaking 

· Verkrijg ultieme groene e-mobiliteit in combinatie met Enovates laders 

· Minimaliseer het gebruik van het elektriciteitsnet om te besparen op elektriciteitskosten 

 eDPB 

Energy meter connection P1 interface (RJ12) 

Power input  Via P1 interface  

Communication protocol ModBus 

Communication interface 2-wire RS-485 

Communication baudrate 9600 

Typische installatie & energiestroom 

Gedurende de dag schommelt de energieproductie en het verbruik van het huishouden continu, door de activi-
teit in huis, de weersomstandigheden, …. 

De Enovates eDPB en EV-lader optimaliseren continu de energiestroom, zodat het voertuig wordt opgeladen met 
het teveel aan PV-energie. 

Dit terwijl het wooncomfort op een optimaal niveau wordt gehouden. Het resultaat is een minimaal netgebruik, 
wat resulteert in een lagere elektriciteitsrekening! 

Types and standard specifications 
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(in kWh) Feed Use 
PV production 38,5  
House Load  17,6 
Car Charging  22,9 

Grid Consumption 6,7  
Grid injection -4,7  
Total 40,5 40,5 

Product description & standard applications 

The eDPB device continuously receives the voltage and current information of a residential installation and  
provides this information to the Enovates Home Charger.  As a result, the charger can take the actual load of 
the house into account and balance the EV charging power accordingly. 

This results in a well balanced installation, never overloading the grid connection, avoiding peak loads  and 
hence avoiding the circuit breaker to interrupt the power supply.  Additionally, the installation can be config-
ured as such that the EV charger only uses the energy provided by the PV installation, maximizing the self-
consumption of self-generated green energy and reducing the energy bill. 

The device can be added to any existing grid connection with digital meter without interruption of the energy 
connection by means of the P1 interface of the meter. The connection of the eDPB to the EV charger can be es-
tablished by standard UTP cable. 


