HANDLEIDING
SLIMME METER
Elektriciteit | Landis+Gyr
E350

1. Controlelampje
Het rode controlelampje knippert wanneer
u elektriciteit verbruikt of teruglevert. Hoe
meer elektriciteit u verbruikt of teruglevert,
hoe sneller het lampje knippert.

Generatie DSMR4.0/DSMR4.2

Deze handleiding is bedoeld voor de slimme
elektriciteitsmeter met de capaciteiten: ZCF110
(1-fase) en ZMF110 (3-fasen). Deze elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte en/of teruggeleverde elektriciteit. U levert mogelijk energie
terug als er bij u bijvoorbeeld zonnepanelen zijn
geïnstalleerd. De meter kan de meterstanden
automatisch naar ons doorsturen en wij geven deze
vervolgens door aan uw energieleverancier. Op
basis van deze standen maakt de energieleverancier
uw rekening op. De meterstanden worden zonder
uw toestemming niet aan derden doorgegeven.
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3. Veiligheid
De meter is verzegeld om te voorkomen dat
onbevoegden hem openmaken en in aanraking
komen met elektrische spanning. Het is niet
toegestaan om de zegels te verbreken.
4. Meternummer
Dit is een uniek serienummer van de meter
en is van belang als u een vraag of storing
aan Stedin wilt doorgeven.

6. Bediening meter
Met behulp van de groene drukknop past u
de weergave op het display aan. Bij herhaald
drukken op de groene knop ziet u naast uw
meterstanden ook nog andere informatie.
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2. Meterdisplay
Het meterdisplay geeft onder andere uw
meterstanden weer. Een uitleg van het
display staat op de achterkant van deze
handleiding.

5. Aansluiting energieverbruiksmanager
(P1 poort)
Op de slimme meter kan een apparaat worden
aangesloten dat u meer inzicht geeft in uw
energieverbruik. Voor een overzicht gaat u
naar www.energieverbruiksmanagers.nl.
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WAT SLIM,
ZO’N SLIMME METER

7. Toelichting ‘doorsturen van uw gegevens’
STD = S
 tandaard: uw meterstanden worden
automatisch doorgestuurd naar
uw energieleverancier voor uw
jaarafrekening en tussentijdse
verbruiksoverzichten (1 keer per
2 maanden of vaker bij uw
nadrukkelijke toestemming).
AU = Administratief Uit: alleen technische
gegevens over het functioneren van
de meter worden doorgegeven aan
de netbeheerder.

Meterdisplay
Dit display vindt u op de voorzijde van de meter. Aan de hand van onderstaande voorbeeld afbeelding worden de
belangrijkste gegevens die op het display zichtbaar zijn, uitgelegd. Let op: de display toont na elke 5 seconden een
ander beeld. Een afwijkend beeld is de displaytest.

+P betekent dat u
energie verbruikt.
Als hier –P staat,
dan levert u
energie terug.

Meterstand.

T1 T2

Elektriciteit.
Dit icoon is
alleen zichtbaar
bij code 1.24.1.0
(indien aanwezig).

*

**

***

De belangrijkste informatie op
het display zijn de meterstanden.
De vier meterstanden en andere
informatie worden in een vaste
volgorde getoond (zie onderstaande tabel).

Deze fase-aanduiding
geeft de capaciteit van de
meter aan. De capaciteit
van een 3-fasen meter
(L1-L2-L3 zichtbaar) is
groter dan van een 1-fase
meter (L1 zichtbaar).

De positie van het
pijltje geeft aan in welk
tarief op dat moment
wordt gemeten. T1 is
het laag tarief. T2 is het
normaal tarief. T3 t/m
T6 zijn niet in gebruik.

CODE

VOORBEELDWEERGAVE

BETEKENIS

–

–

Displaytest: geeft alle mogelijke symbolen weer, ook diegene die niet actief zijn

1.8.1

4850*

In tarief 1 zijn 4850 kWh geleverd door uw energieleverancier

1.8.2

9301*

In tarief 2 zijn 9301 kWh geleverd door uw energieleverancier

2.8.1

258**

In tarief 1 heeft u 258 kWh teruggeleverd aan uw leverancier

2.8.2

629**

In tarief 2 heeft u 629 kWh teruggeleverd aan uw leverancier

15.7 of 16.7

2485.894

Actuele vermogen (kW) van verbruik (+P) of teruglevering (–P)

CL

CL 1 02:33
12.02

Voorbeeld: de netbeheerder heeft om 02:33 uur op 12 februari
de laatste keer informatie uit de meter gehaald ***

1.24.1.0

31033477

Serienummer van aangesloten gasmeter (indien aanwezig)

3.0.2.8

4.0/4.2

Versie van de meter (DSMR4.0 of DSMR4.2)

9.4.31.4

75

De GPRS netwerksterkte is 75

De meter heeft vier telwerken en legt verbruikte en teruggeleverde energie in twee tarieven vast. Welke tarieven voor u gelden is
in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief, dan telt uw energieleverancier de twee tarieven op.
Telwerken 2.8.1 en 2.8.2 meten de netto teruggeleverde energie. Dit is de eigen opgewekte energie minus direct gebruik van de
opgewekte energie in de eigen woning.
Nog niet alle meters hebben deze functionaliteit. In de loop van 2015 krijgen deze meters een firmware update zodat dit wel het geval is.
Meer uitleg hierover en of de meter over deze functionaliteit beschikt, vindt u op www.stedin.net/slimmemeter.

Tarief 1: laag tarief
Maandag t/m vrijdag van 23:00 - 07:00 uur het gehele weekend en erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag).
Tarief 2: normaal tarief
Maandag t/m vrijdag van 07:00 - 23:00 uur.

Meer informatie
• Vragen over de meter of meterstoringen: www.stedin.net/slimmemeter of bel 088 896 39 63.
• Vragen over elektriciteits- of gasstoringen: bel 0800 9009 (24/7, gratis nummer).
• Vragen over uw energierekening of aangesloten apparaten: neem contact op met
uw (energie)leverancier.

