HANDLEIDING
SLIMME METER
Gas | Landis+Gyr
G350
De handleiding is bedoeld voor de meters met
de capaciteiten: G4 en G6.
Generatie DSMR4.0/DSMR4.2

In deze handleiding leest u hoe de slimme
gasmeter van Landis+Gyr werkt. Deze gasmeter
registreert de door u verbruikte hoeveelheid gas*.
De meter kan de meterstanden via de elektriciteitsmeter 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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De gasmeter meet naast het gasverbruik (hoeveelheid)
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ook de temperatuur van het gas. Dit betekent dat het
geregistreerde verbruik op het telwerk gecorrigeerd is
voor de temperatuur. Hierdoor wordt het verbruik nog
nauwkeuriger gemeten.

1. Meterdisplay (LCD)
Het meterdisplay geeft de
verbruikte hoeveelheid gas
weer. Een uitleg van het
display staat op de achterkant
van deze handleiding. Om de
batterij te sparen, gaat het
meterdisplay na een aantal
seconden in de spaarstand.
2. Veiligheid
De meter is verzegeld om te
voorkomen dat onbevoegden
hem open maken. Het is niet
toegestaan om de zegels te
verbreken.
3. Bediening meter
Met rode knop A of zwarte
knop B wordt het display uit
de spaarstand gehaald en
kunt u de meterstand aﬂezen.
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WAT SLIM,
ZO’N SLIMME METER

4. Meternummer
Dit is een uniek serienummer
van de meter en is van belang
als u een vraag of storing wilt
doorgeven.
5. Maximale druk
De maximaal toelaatbare druk
(Pmax) is 200 mbar. Dit is de
maximale gasdruk waar de
gasmeter tegen bestand is.

Aansluiting op de elektriciteitsmeter
De gasmeter geeft de meterstanden ieder uur door aan de slimme elektriciteitsmeter via
een draadloze verbinding. Indien u een energieverbruiksmanager heeft, ziet u ieder uur
een update van het gasverbruik.

Meterdisplay

Voorbeeld meterstand
met drie decimalen
achter de punt.

Alarmindicator
Als achter de stand met eenheid m3 nog een letter in beeld staat, dan
kan dit aangeven dat de normale werking van de meter wordt verstoord.
Dit wordt automatisch op afstand gemeld aan Stedin. U hoeft verder geen
actie te ondernemen. Stedin zorgt voor een oplossing. Het oplichten van
een alarmindicator duidt niet op een mogelijk gevaarlijke situatie of onjuiste
registratie van het verbruik. De batterij kan bijvoorbeeld bijna leeg zijn.

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.

