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Piloot: doel en opzet
Ervaring opdoen met een representatieve steekproef van slimme 
meters:

Om het beslissingstraject van de Vlaamse overheid te ondersteunen

Om als Infrax klaar te zijn voor de beslissing die over de uitrol zal 
genomen worden door de Vlaamse overheid

Ervaring opdoen betreffende

Interactie met de klant, interne werkwijze, uitrolmethode, …Interactie met de klant, interne werkwijze, uitrolmethode, …

Meter- en communicatiecomponenten en systemen, …

Infrax test 2 communicatieconcepten uit

Communicatie via kabelnetwerk (“1 op 1”)

Communicatie via GPRS (“1 op 1”)

Infrax werkt met interne communicatiemodule

Slimme budgetmeters zijn uitgesteld tot begin 2015



Concept interne communicatie module



Hoe kan klant over zijn 
verbruiksgegevens beschikken ?

Via een poort op de elektriciteitsmeter (de zogenaamde P1-poort of 
verbruikspoort) maar dan moet de klant wel de nodige 
hardware/software tools hebben

Gegevens die niet door Infrax zijn gevalideerd

Klant kan deze data overmaken aan energieleverancier of andere partijen

P1-poort is standaard gedeactiveerd maar kan op eenvoudig verzoek 

geactiveerd wordengeactiveerd worden

Reeds operationeel voor Linear project in Genk

Testen met leveranciers zijn lopende in labo

Via een beveiligde en gebruiksvriendelijke website
Grafische weergave van verbruik  (geen €, wel kWh)

Verbruik per kwartier/uur, dag, maand

Reeds ter beschikking voor eerste 500 klanten

Via papier  (via mail of brief)
Beschikbaar op vraag van klant 



Plaatsing verloopt doorgaans erg vlot
Technisch: wegnemen oude meters, plaatsen nieuwe componenten

Administratief: installatieproces waardoor meters onmiddellijk geactiveerd worden

Meters worden elk kwartier (E) of elk uur (G/W) uitgelezen 

Nauwelijks problemen met nieuwe digitale meters

Soms problemen met communicatie

Piloot – Actuele status
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Soms problemen met communicatie
Onvoldoende dekking GPRS-signaal 

Problemen op kabelnetwerk 

Bereikbaarheid van de meters : +95%

Nieuwe systemen AMM en MDM zijn volledig operationeel 

Veel weigeringen en veel “onbereikbaren”
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Volgende stappen

Finaliseren uitrol piloot

Opmaken rapport met alle resultaten en lessons 
learned  (eind 2013)

Actualiseren van KBA

Daarnaast Daarnaast 
Definitief vastleggen functionaliteiten

Omzetting EE-richtlijn in Vlaamse wetgeving

Uitwerken technische reglementen

Uitklaren privacy aspecten

Vastleggen uitrol strategie



Nog VragenNog Vragen



Opstelling Opstelling 
meterkast en gasmeter meterkast en gasmeter 

Slimme

aardgasmeter

Bedraad of draadloos

verbonden met meterkast
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Meterkast elektriciteit

1 Slimme elektriciteitsmeter

2 Communicatiemodule

3 Kabelmodem
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