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Wat is het doel van het onderzoeksproject ‘Slimme meters’?

Waarom een nieuwe meter?

Dag en nacht komen elektriciteit en aardgas tot bij u, veilig 
en betrouwbaar. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar 
is het dat ook?  

Het energielandschap staat voor grote uitdagingen. Het 
energieverbruik moet lager en anders, want het milieu staat 
op het spel. Er komen steeds meer installaties om milieu-
vriendelijke stroom te produceren. Zonnepanelen bijvoor-
beeld. Consumenten worden producenten: ze maken zelf 
elektriciteit en brengen die op het net.

Minder en anders verbruiken? Dat stelt meer eisen aan de 
meetsystemen van het distributienet. ‘Slimme’ verbruiks- 
meters kunnen ons helpen. Dat zijn digitale verbruiksmeters 
die communiceren in twee richtingen: van en naar de 
verbruiker, van op afstand en op elk gewenst moment.

Slimme meters voor elektriciteit en aardgas bieden alvast 
twee grote troeven:

●	 ze kunnen helpen om verstandiger om te springen met 
energie en minder te verbruiken

●	 ze helpen om het distributienet goed en betrouwbaar aan 
te sturen.

En daar hebben we allen baat bij.

Haalbaarheid 
onderzoeken

De invoering van slimme 
verbruiksmeters gebeurt 
stap voor stap. 

Eerst wil Eandis de 
haalbaarheid van de 
toegepaste technieken 
grondig onderzoeken. 
De resultaten van een eer-
ste proefproject in 2010 gaven al aan dat 
de technologie om verbruiksgegevens van op afstand 
door te sturen, effectief werkt. 

Via een tweede onderzoekproject, dat in 2011 is opge-
start, wil Eandis nog andere systemen uittesten door zo’n 
40 000 nieuwe meters te plaatsen, verspreid over welom-
schreven testgebieden. In samenspraak met uw stads- of 
gemeentebestuur werd ook uw regio geselecteerd voor zo’n 
onderzoek. U bent dus pionier in het energieverhaal van de 
toekomst! 

Toekomstige mogelijkheden

De huidige fase van het onderzoeksproject focust voorna-
melijk op de technische aspecten van de meter. Stapsgewijs 
willen we ook onderzoeken hoe de slimme meter u nieuwe 
mogelijkheden kan bieden, en u kan ondersteunen om ener-
gie en geld te besparen. Zodra er nieuwe mogelijkheden ter 
beschikking zijn, brengen we u op de hoogte.

Het is zover, u krijgt een nieuwe  verbruiksmeter voor  
elektriciteit en/of aardgas.

Waarom dat gebeurt en wat 
het concreet voor u bete-

kent, leest u in deze folder.
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Verandert er iets voor u?
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Het type meter wijzigt

U krijgt nieuwe digitale verbruiksmeters.

•	 Zowel	voor	elektriciteit	als	voor	aardgas	staat	het	verbruik	
niet langer op een mechanisch, draaiend telwerk, maar 
op een elektronisch schermpje.

•	 Zowel	de	meetgegevens	voor	aardgas	als	voor	elektriciteit	
worden elektronisch doorgegeven aan Eandis via een 
communicatiemodule in de elektriciteitsmeterkast. Ook de 
aardgasmeter wordt daarmee verbonden, ofwel via een 
kabeltje ofwel draadloos.

Net als uw oude meters voldoen ook deze elektronische 
meters uiteraard aan alle voorwaarden en normen.

Zo ziet de nieuwe meteropstelling eruit

Geen kosten voor u

De plaatsing van de nieuwe slimme meter(s) kost u helemaal 
niets. 

Meteropneming en facturering

Tot vandaag gebeurde de registratie van uw meterstanden 
manueel. Daarbij kwam er een meteropnemer langs, of 
kreeg u een kaartje in de bus waarmee u uw meterstanden 
zelf kon doorgeven. Dankzij uw slimme meter zal dat niet 
meer nodig zijn. Uw verbruiksgegevens worden immers 
voortaan op afstand verzameld. Op basis van die meetge-
gevens zal uw energieleverancier u - net als vandaag - een 
eindafrekening bezorgen. Op die factuur ziet u precies op 
welke dag de meteropneming is gebeurd.

Let wel: in een aantal specifieke gevallen, zoals bij defecten, 
is het mogelijk dat er nog een Eandismedewerker moet 
langskomen. Ook als uw jaarlijkse meteropneming is ge-
pland kort na de plaatsing van uw slimme meter, kan er nog 
een manuele meteropneming nodig zijn. 

Verder in deze brochure vindt u meer informatie over hoe u 
de meterstanden gemakkelijk zelf kunt aflezen.
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Veiligheid

Uw slimmemeterinstallatie is beveiligd tegen overbelasting, 
onder meer om brand te voorkomen. 

Er zijn twee beveiligingen voorzien:

- een automaat die uw stroomtoevoer na een paar 
milliseconden uitschakelt bij een kortsluiting 

- een vermogensbegrenzing die uw slimme 
elektriciteitsmeter automatisch uitschakelt wanneer u 
gedurende langere tijd uw maximaal toegelaten vermogen 
overschrijdt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u 
veel elektrische toestellen met een hoog vermogen tegelijk 
inschakelt.

Bescherming van uw gegevens

Bij de ontwikkeling van de slimme meters waren de 
bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw 
gegevens een topprioriteit. Alle signalen die vanuit de 
slimmemeterkast vertrekken of erin toekomen gaan door 
een beveiligde ‘tunnel’ en zijn versleuteld. Daarnaast is er 
ook een authenticatie nodig om cijfergegevens te kunnen 
koppelen met de bijhorende adresgegevens. De technologie 
die daarvoor wordt gebruikt is vergelijkbaar met die van de 
elektronische identiteitskaart of online bankieren. 

Wat bij een verhuizing? 

Trekt u weg uit een woning met slimme meters, dan moet u 
enkel de officiële datum van verhuizing doorgeven aan uw 
energieleverancier. Hij volgt alles daarna verder op. 
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Achter de schermen: hoe werkt het?

Slimme meters zijn digitale verbruiksmeters die communi-
ceren in twee richtingen: van en naar de verbruiker, van op 
afstand en op elk gewenst moment. Om hun gegevens door 
te sturen, maken de meters gebruik van het elektriciteits-
net, want alle woningen zijn via het stroomnet verbonden. 
Om dat mogelijk te maken, ontwikkelde Eandis een uniek 
systeem dat alle ruis en storende signalen kan filteren. Een 
speciaal ontwikkelde ‘slimme’ communicatiemodule (SCM) in 
uw slimmemeterkast leidt alle communicatie in goede banen. 

Op een aantal punten komen de gegevens samen. Van daar-
uit gaan ze verder over een breedbandverbinding naar de 
centrale computer. Om die verbinding tot stand te brengen, 
werkt Eandis samen met verschillende telecommunicatie-
operatoren. In sommige gevallen wordt ook gebruikgemaakt 
van gegevenscommunicatie via het gsm-netwerk (GPRS).   

In samenwerking met de telecommunicatieoperatoren 
zorgt de installateur van uw slimme meter(s) ervoor dat uw 
bestaande modem kan worden gebruikt, zonder dat u daar 
enige hinder van ondervindt. Ofwel wordt de communicatie-
module in uw slimmemeterkast via een kabeltje gekoppeld 
aan uw modem, ofwel verloopt de verbinding draadloos. 
De gegevenscommunicatie is uiteraard volledig beveiligd en 
heeft geen invloed op de snelheid van uw internetverbinding 
of de dienstverlening van uw telecommunicatieleverancier.  

De communicatie van de slimme meters, schematisch 
voorgesteld:
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Verschillende soorten verbruiksmeters

Uw nieuwe elektriciteitsmeterkast
De kast rondom de slimme elektriciteitsmeter heeft dezelfde 
afmetingen als een ‘klassieke’ 
standaardkast  
(25 cm breed, 25 cm diep en 
60 cm hoog) en neemt dus niet 
meer plaats in. 

Wat wel verandert, is het 
uitzicht van de kast. Die is wit, 
met een groot kijkvenster om 
het display en de specificaties 
van uw meter te kunnen lezen. 

Op de slimme meter zit  
een knop waarmee u uw meter 
terug kunt activeren, bijvoor-
beeld nadat de vermogens-
begrenzing uw slimme meter 
uitschakelde.

De meterinstallatie heeft 
ook een automaat die uw 
stroomtoevoer na een paar 
milliseconden uitschakelt 
bij een kortsluiting. Via de zwarte schakelaar op uw 
elektriciteitsmeterkast kunt u de automaat opnieuw 
inschakelen als de kortsluiting is verholpen.

De meterkast huisvest een aantal belangrijke technische 
componenten, zoals uw slimme elektriciteitsmeter, maar ook 
een ruisfilter en een communicatiemodule om de signalen 
via het laagspanningsnetwerk of een breedbandmodem te 
versturen of ontvangen. 

Specifiek voor situaties met 
weinig plaats, bijvoorbeeld in 
appartementsgebouwen, bestaat er 
een kleinere versie van de meterkast. 
Die is enkel geschikt voor monofasige 
aansluitingen tot 40 ampère.

Indien u een aansluiting hebt van 
meer dan 63 ampère, krijgt u een 
doorzichtige meterkast. Net als bij 
de klassieke elektriciteitsmeterkast 
heeft die één centrale schakelaar 
om zowel uw automaat als 
vermogensbegrenzer te bedienen. Bij 
die opstelling wordt er een  
externe filter geïnstalleerd. 



8 Uw nieuwe verbruiksmeters, praktisch bekeken

Elektriciteitsmeters
Uw slimme elektriciteitsmeters zitten ingebouwd in uw elek-
triciteitsmeterkast. Enkel het schermpje, kenplaten en  
- eventueel - een set drukknoppen zijn zichtbaar. 

Voor elektriciteit is er een onderscheid tussen:

•	monofasige	meters
•	driefasige	meters

Monofasige meter 
Merk: Hexing Electrical Co

Monofasige meter 
Merk: Landys+Gyr

Driefasige meter (3N400V) 
Merk: Hexing Electrical Co

Driefasige meter (3 x 230V) 
Merk: Elster
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Alle elektriciteitsmeters zien er onderling wat verschillend uit. 
U kunt aan de hand van de foto’s nagaan of bij u thuis een 
monofasige of een driefasige meter is geïnstalleerd, en van 
welk merk uw meter is.

Bovendien bestaan er - zowel voor de monofasige als de 
driefasige meters - verschillende tariefsturingen:

•	 normaal	tarief

•	 tweevoudig	uurtarief	(dagtarief op weekdagen overdag, en 
nachttarief op weekdagen ‘s nachts en alle weekenduren)

•	 uitsluitend	nachttarief	(vaak voor elektrische verwarming of 
warmwaterboilers)

Samengevat zijn er volgende elektriciteitsmeters:

monofasig, normaal tarief driefasig, normaal tarief

monofasig, tweevoudig 
uurtarief

driefasig,  
tweevoudig uurtarief

monofasig, uitsluitend 
nachttarief

driefasig,  
uitsluitend nachttarief

De tariefsturing die voor u van toepassing is, blijft in principe 
dezelfde als vóór de plaatsing van een elektronische meter. 

Met vragen over uw meter of tariefsturing kunt u altijd terecht 
op het nummer 078 35 35 34 (nummer bereikbaar op werk-
dagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur).
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Aardgasmeters
Voor aardgas zijn er verschillende types digitale meters. 
Afhankelijk van de opstelling bij u thuis, zal de gasmeter via 
een kabeltje of draadloos worden verbonden met de com-
municatiemodule in uw elektriciteitsmeterkast

Aardgasmeter Flonidan 
Eenpijpsuitvoering

Aardgasmeter Flonidan 
Tweepijpsuitvoering

Aardgasmeter  
Landis+Gyr

Om uw aardgastoevoer af te sluiten, bijvoorbeeld voor 
werken aan uw binneninstallatie, moet u net als vroeger uw 
gaskraan manueel dichtdraaien. Uw slimme meter beschikt 
echter ook over een eigen gasklep die in zeer specifieke 
gevallen in een gesloten positie kan staan. 

U kunt de gasklep terug openen via de rode knop onder het 
display van de meter.  
Meer info staat op pagina 17 en 18 van deze brochure.
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Elke verbruiksmeter, zowel voor elektriciteit als voor aardgas, 
heeft een uniek meternummer. Zo kan uw meter gemakkelijk 
worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bij defecten. 

Zoals aangegeven in deze voorbeelden, staat het  
meternummer steeds vlakbij de barcode van uw slimme 
meter. Naast een serienummer van acht cijfers bevat de 
code ook informatie over de producent en de typecode van 
de meter.

Uw EAN-nummer blijft uiteraard het belangrijkste identifica-
tienummer voor elke interactie met Eandis en uw energiele-
verancier. Dat nummer vindt u terug op uw energiefactuur.

Het meternummer



12 Uw nieuwe verbruiksmeters, praktisch bekeken

Wat staat er op het 
schermpje van uw 
elektriciteitsmeter?

Het schermpje verschilt licht, volgens het type meter. In dit 
hoofdstuk overlopen we de verschillende types meters voor 
aardgas en elektriciteit, en de scherminformatie die voor u 
relevant is. 

Monofasige elektriciteitsmeter 
Hexing Electrical Co 
De meterstand en de registercode leest u samen af.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief 
‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer, voor een 
‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een 
meter voor ‘normaal tarief’ of ‘uit-
sluitend nachttarief’ blijft de code T1 
opgelicht.

kWh of kilowattuur is de eenheid 
van de afgenomen of geïnjecteerde 
elektrische energie.

Meldingen S1 tot S9 geven verschillende technische 
indicaties over de toestand van uw meter. Die zijn vooral 
relevant voor Eandis. Bij storingen of defecten kunt u bellen 
naar Eandis op het speciale nummer 078 35 35 00.

kWh

T

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

l

Afname / injectie toont aan in welke richting de 
stroom vloeit:

•	 afname: als de pijl 	       oplicht, betekent dit 
dat u netstroom verbruikt.

•	 injectie: als de pijl       oplicht, betekent dit 
dat u zelf stroom produceert, bijvoorbeeld 
met zonnepanelen of een windmolen, en dat 
u elektriciteit levert aan het net.

Mocht uw meter zijn uit-
geschakeld, bijvoorbeeld 
omwille van de vermo-
gensbegrenzing, dan kunt 
u die zelf terug activeren 
zodra de boodschap ‘S6’ 
op het display verschijnt. 
Druk dan een aantal 
seconden op de knop 
van uw slimme meter. Via 
deze knop zijn nog andere 
gegevens opvraagbaar. 
Die zijn enkel relevant zijn 
voor Eandis

De meterstand  
bestaat uit zes cijfers vóór 
en twee cijfers na de komma 
(voorgesteld als puntje). Er zijn 
vier verschillende meterstanden 
die om de tien seconden afwis-
selend zichtbaar zijn. Wat elke 
meterstand betekent, ziet u aan 
de bijhorende registercode die 
tegelijk mee oplicht.

De registercode  bestaat 
uit drie cijfers en geeft de bete-
kenis weer van elke meterstand 
die om de tien seconden afwis-
selend wordt weergegeven. 
Meer info over de betekenis van 
de registercode voor de meter-
stand vindt u op pagina 16 van 
deze brochure.

+P

Het klavier van deze 
meter is niet actief.

+P
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De meterstand  
bestaat uit zes cijfers vóór 
en twee cijfers na de komma 
(voorgesteld als puntje). Er zijn 
vier verschillende meterstanden 
die om de tien seconden afwis-
selend zichtbaar zijn. Wat elke 
meterstand betekent, ziet u aan 
de bijhorende registercode die 
tegelijk mee oplicht.

kWhL

T1 T2

1

-P

+P

Afname / injectie toont aan in 
welke richting de stroom vloeit:
•	 afname: als de pijl +P  

oplicht, betekent dit dat u 
netstroom verbruikt. 

•	 injectie: als de pijl  -P   
oplicht, betekent dit dat u 
zelf stroom produceert, bij-
voorbeeld met zonnepanelen 
of een windmolen, en dat u 
elektriciteit levert aan het net.

‘L1’: als monofasige meter is er 
maar één fase zichtbaar op het 
display.

T1 - T2: geeft de instelling 
dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ 
weer voor een ‘tweevoudig 
uurtariefmeter’. Bij een meter 
voor ‘normaal tarief’ of ‘uitslui-
tend nachttarief’ blijft de code 
T1 opgelicht.

Deze melding geeft aan of de 
meter is ingeschakeld of niet. 
Wanneer dit symbool permanent 
oplicht, dan is de meter uitge-
schakeld. Wanneer het symbool  
knippert, dan kan de meter 
opnieuw worden ingeschakeld 
door op de knop van uw meter 
te drukken. Bij storingen of de-
fecten kunt u bellen naar Eandis 
op het speciale nummer  
078 35 35 00.

De registercode  bestaat 
uit drie cijfers en geeft de bete-
kenis weer van elke meterstand 
die om de tien seconden afwis-
selend wordt weergegeven. 
Meer info over de betekenis van 
de registercode voor de meter-
stand vindt u op pagina 16 van 
deze brochure.

De meterstand en de registercode leest u samen af.

Monofasige elektriciteitsmeter  
Landis+Gyr

kWh of kilowattuur 
is de eenheid van de 
afgenomen of geïn-
jecteerde elektrische 
energie.

Via deze knop zijn 
nog andere gege-
vens raadpleegbaar. 
Die zijn enkel rele-
vant voor Eandis.
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Driefasige elektriciteitsmeter Elster

kWh

L1 L2

T1T2

L3 ! -P +P

Afname / injectie toont aan in 
welke richting de stroom vloeit:
•	 afname: als de pijl +P  

oplicht, betekent dit dat u 
netstroom verbruikt. 

•	 injectie: als de pijl  -P   
oplicht, betekent dit dat u 
zelf stroom produceert, bij-
voorbeeld met zonnepanelen 
of een windmolen, en dat u 
elektriciteit levert aan het net.

De meterstand  
bestaat uit zes cijfers vóór 
en twee cijfers na de komma 
(voorgesteld als puntje). Er zijn 
vier verschillende meterstanden 
die om de tien seconden afwis-
selend zichtbaar zijn. Wat elke 
meterstand betekent, ziet u aan 
de bijhorende registercode die 
tegelijk mee oplicht.

De registercode  bestaat 
uit drie cijfers en geeft de beteke-
nis weer van elke meterstand die 
om de tien seconden afwisselend 
wordt weergegeven. Meer info 
over de betekenis van de  
registercode voor de meterstand 
vindt u op pagina 16 van deze 
brochure.

T1 - T2: geeft de instelling 
dagtarief ‘T1’ of nachttarief ‘T2’ 
weer voor een ‘tweevoudig 
uurtariefmeter’. Bij een meter 
voor ‘normaal tarief’ of ‘uitslui-
tend nachttarief’ blijft de code 
T1 opgelicht.

Driehoek  voor foutmel-
ding: als die oplicht, is de meter 
defect. U ziet geen meterstan-
den meer en bij de registercode 
zullen de letters ‘FF’ oplichten. 
Als deze driehoek oplicht, belt 
u naar Eandis op het speciaal 
nummer voor storingen of  
defecten 078 35 35 00.  
Wij verhelpen dan de storing.

kWh of kilowattuur is de eenheid van de afge-
nomen of geïnjecteerde elektrische energie.

De meterstand en de registercode leest u samen af.

‘L1’, ‘L2’ en ‘L3’: als de drie 
elektrische fasen van de drie-
fasige meter actief zijn, lichten 
deze symbolen op.

Mocht uw meter uitgescha-
keld zijn, bijvoorbeeld omwille 
van de vermogensbegren-
zing, dan kunt u die zelf terug 
activeren door een aantal 
seconden op de knop van 
uw slimme meter te drukken 
zodra de boodschap ‘PRESS.
ON’ op het display verschijnt.  
Via deze knop zijn nog andere 
gegevens raadpleegbaar. 
Die zijn enkel relevant voor 
Eandis. 
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Driefasige elektriciteitsmeter Hexing 
Electrical Co

kWh

L1l T
L2l

L3l

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Afname / injectie toont aan in 
welke richting de stroom vloeit:
•	 afname: als de pijl       op-

licht, betekent dit dat u 
netstroom verbruikt. 

•	 injectie: als de pijl       op-
licht, betekent dit dat u zelf 
stroom produceert, bijvoor-
beeld met zonnepanelen of 
een windmolen, en dat u 
elektriciteit levert aan het net.

De meterstand  
bestaat uit zes cijfers vóór en 
twee cijfers na de komma (voor-
gesteld als een puntje). Er zijn 
vier verschillende meterstanden 
die om de tien seconden afwis-
selend zichtbaar zijn. Wat elke 
meterstand betekent, ziet u aan 
de bijhorende registercode die 
tegelijk mee oplicht.

De registercode  bestaat uit drie cijfers 
en geeft de betekenis weer van elke meter-
stand die om de tien seconden afwisselend 
wordt weergegeven. Meer info over de beteke-
nis van de registercode voor de meterstand 
vindt u op pagina 16 van deze brochure.

T1 - T2: geeft de instelling dagtarief 
‘T1’ of nachttarief ‘T2’ weer voor een 
‘tweevoudig uurtariefmeter’. Bij een 
meter voor ‘normaal tarief’ of ‘uit-
sluitend nachttarief’ blijft de code T1 
opgelicht.

kWh of kilowattuur is de eenheid van 
de afgenomen of geïnjecteerde elektri-
sche energie.

De meterstand en de registercode leest u samen af.

‘L1’, ‘L2’ en ‘L3’: als 
de drie elektrische 
fasen van de driefasige 
meter actief zijn, lichten 
deze symbolen op.

Meldingen S1 tot S9 geven verschillende 
technische indicaties over de toestand van uw 
meter. Die zijn vooral relevant voor Eandis.
Bij storingen of defecten kunt u bellen naar 
Eandis op het speciale nummer 078 35 35 00.

Het klavier van deze  
meter is niet actief.

Mocht uw meter zijn uit-
geschakeld, bijvoorbeeld 
omwille van de vermo-
gensbegrenzing, dan kunt 
u die zelf terug activeren 
zodra de boodschap ‘S6’ 
op het display verschijnt. 
Druk dan een aantal 
seconden op de knop 
van uw slimme meter. Via 
deze knop zijn nog andere 
gegevens opvraagbaar. 
Die zijn enkel relevant voor 
Eandis.

+P

+P
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Registercode bij elektriciteitsmeters 
De registercode bepaalt de betekenis van de meterstand.  
Hierna een overzicht van de gegevens per tariefregeling van de meter. 

Bij normaal tarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname normaal tarief

code 1.8.2 niet van toepassing *

code 2.8.1 injectie** normaal tarief

code 2.8.2 niet van toepassing *

Bij tweevoudig uurtarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname normale uren (weekdagen 6 - 21 uur of 7 - 22 uur, afhankelijk van uw woonplaats***)

code 1.8.2 afname stille uren (weekdagen 21 - 6 uur of 22 - 7 uur, afhankelijk van uw woonplaats***,  
en alle weekenduren)

code 2.8.1 injectie** normale uren (weekdagen 6 - 21 of 7 - 22 uur, afhankelijk van uw woonplaats**)

code 2.8.2 injectie** stille uren (weekdagen 21 - 6 uur of 22 - 7 uur, afhankelijk van uw woonplaats***,  
en alle weekenduren)

Bij uitsluitend nachttarief

Registercode Betekenis meterstand

code 1.8.1 afname uitsluitend nachttarief

code 1.8.2 niet van toepassing *

code 2.8.1 niet van toepassing *

code 2.8.2 niet van toepassing *

* Sommige codes zijn voor bepaalde tariefregelingen niet van toepassing. De gegevens in het vakje ‘meterstand’ hebben dan geen betekenis en 
veranderen niet.

** De codes voor ‘injectie’ zijn uiteraard enkel van toepassing als u installaties voor groenestroomproductie hebt die aan het distributienet zijn 
gekoppeld.

*** De tariefsturing van uw meter hangt af van uw woonplaats en distributienetbeheerder. Meer informatie vindt u op de website www.eandis.be > 
Meteropneming > Tariefsturing.
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Wat staat er op het schermpje van uw aardgasmeter?

Ook op de slimme aardgasmeters zijn de verbruiksgegevens zichtbaar op een elektronisch display dat u op elk ogenblik kunt 
aflezen. De nieuwe aardgasmeter is verbonden met de communicatiemodule in de elektriciteitsmeterkast en stuurt zo zijn 
gegevens door. Die verbinding loopt via een kabeltje of draadloos.

De meterstand op de slimme aardgasmeter wordt uitgedrukt in kubieke meter (m3). Net als voorheen rekent uw energieleve-
rancier het aantal m3 om naar kilowattuur (kWh) voor uw eindafrekening. Eén m3 stemt ongeveer overeen met 11 kWh.  
U kunt dus zelf uw verbruik in kWh berekenen door het aantal geregistreerde m3 te vermeningvuldigen met 11.

Aardgasmeter Flonidan

m³

-  het pijltje knippert wanneer er gas door de 
meter stroomt

-  het pijltje is permanent aan of uit als er 
geen gas door de meter stroomt

Op deze aardgasmeter zijn vijf cijfers 
vóór en vier cijfers na de komma 
(voorgesteld als puntje) steeds 
zichtbaar op het scherm.

Uw verbruik wordt uitgedrukt in 
kubieke meter (m3) aardgas.

Pijltje gaat afwisselend  
aan / uit bij communicatie 
met de communicatiemodule

Als de gasklep van de meter dicht staat, verschijnt de tekst ‘gesloten’ op het 
scherm, afgewisseld met het verbruikte gasvolume in m3.

•	 U	kunt	de	gasklep	terug	openen	door	op	de	rode knop te drukken zodra er op 
het scherm de melding ‘knop in’ verschijnt.

•	 Daarna	verschijnt	er	‘test’ op het scherm. Uw slimme meter onderzoekt nu eerst 
de dichtheid van uw leidingen. Die test kan een aantal minuten duren. Zodra 
deze test is gelukt, zal de gasklep openen.

•	 Als	de	test	mislukt	is,	zal	de	boodschap	‘fout’ op het scherm verschijnen. 
Ga dan na of uw gasleidingen in huis volledig dicht zijn en controleer of alle 
gastoestellen, zoals uw gasoven of -fornuis, volledig zijn afgesloten. Na enkele 
minuten kan een tweede poging worden ondernomen. Wacht steeds tot de tekst 
‘knop in’ opnieuw op het scherm verschijnt. Raadpleeg uw aardgasinstallateur 
als de foutmelding blijft verschijnen. 
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Aardgasmeter Landis+Gyr
Uw verbruik wordt uitgedrukt in 
kubieke meter (m3) aardgas.

Als de gasklep van de meter dicht staat, verschijnt de tekst ‘gesloten’ op het 
scherm, samen met het verbruikte gasvolume in m3.

•	 U	kunt	de	gasklep	terug	openen	door	op	de	 
rode knop te drukken zodra er op het scherm de melding ‘knop A in’ verschijnt.

•	 Daarna	verschijnt	er	‘test’ op het scherm. Uw slimme meter onderzoekt nu eerst 
de dichtheid van uw leidingen. Die test kan een aantal minuten duren. Zodra 
deze test is gelukt, zal de gasklep openen.

•	 Als	de	test	mislukt	is,	zal	de	boodschap	‘fout’ op het scherm verschijnen. 
Ga dan na of uw gasleidingen in huis volledig dicht zijn en controleer of alle 
gastoestellen, zoals uw gasoven of -fornuis, volledig zijn afgesloten. Na enkele 
minuten kan een tweede poging worden ondernomen. Wacht steeds tot de tekst 
‘knop in’ opnieuw op het scherm verschijnt. Raadpleeg uw aardgasinstallateur 
als de foutmelding blijft verschijnen. 

Het scherm van deze aardgasmeter gaat na 30 seconden 
automatisch uit. De meterstand verschijnt als u op de 
rode knop van uw meter drukt. De meterstand bestaat 
uit vijf cijfers vóór en drie cijfers na de komma 
(voorgesteld als puntje).

De zwarte knop toont louter 
technische gegevens over de 
meter. Die zijn enkel relevant 
voor Eandis.
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Zo herkent u  
onze medewerkers

Een Eandismedewerker legitimeert zich steeds 
met een badge waarop het logo van Eandis, zijn 
foto, naam en voornaam staan. 

Ook onze aannemers beschikken over een 
identificatiepasje van Eandis.

Bij twijfel over de identiteit van onze  
medewerkers, kunt u altijd bellen naar  
onze speciale infolijn op het  
gratis nummer 0800 63 300.



Hartelijk dank voor uw  
medewerking aan het 
onderzoeksproject 
‘Slimme meters’!

Meer weten ?
•	 Meer	informatie	over	dit	onderzoeksproject vindt u op 

de speciale infolijn van Eandis, via het gratis nummer 
0800 63 300.  
Het is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op 
zaterdag van 9 tot 13 uur. 

•	 Bij	storingen en defecten kunt u terecht op het 
nummer 078 35 35 00.  
Het is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. 
Voor spraak- en gehoorgestoorden: sms-codebericht 
0477 77 70 80

•	 Gasreuk:	0800 65 0 65

•	 Voor	alle	andere vragen, bent u welkom op het  
algemene nummer 078 35 35 34.  
Het is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op 
zaterdag van 9 tot 13 uur. 

Meer informatie over de onderzoeksprojecten rond  
slimme meters staat ook op de website  
www.eandis.be > Over Eandis > Slimme meters.
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