
Hoe werkt de  
elektriciteitsmeter?
Uw elektriciteitsmeter meet uw elektriciteitsverbruik 

en laat dit zien in kW en kWh. De meter meet ook de 

elektriciteit die u teruglevert, bijvoorbeeld als u zonne-

panelen of een windmolen heeft. Hoe werkt uw 

elektriciteitsmeter eigenlijk?

1 Op het display kunt u uw meterstanden aflezen

Op het display ziet u uw meterstanden. Welke standen u kunt afle-

zen, leest u hiernaast in ‘Wat betekenen de cijfers op het display?’.

2 De meterstanden verschijnen automatisch

De standen die u nodig heeft, verschijnen automatisch op het dis-

play. De knoppen op de elektriciteitsmeter gebruikt u niet.

3 Op de elektriciteitsmeter staat een uitleg van de codes

Op de elektriciteitsmeter staat een korte uitleg van de codes op het 

display. Een uitgebreidere uitleg van de codes staat op de sticker die 

Liander op de meetkast of meetinrichting plakt. Deze uitleg vindt u 

ook in tabel 1 op de volgende bladzijde.

4 Vermenigvuldig uw meterstanden met de vermenig-

vuldigingsfactor

Om uw verbruik uit te rekenen, moet u de meterstanden vermenig-

vuldigen met een vermenigvuldigingsfactor. Hoe hoog die factor 

is, hangt af van uw situatie. Liander plakt een sticker met de juiste 

factor op uw elektriciteitsmeter. Is uw vermenigvuldigingsfactor 

bijvoorbeeld 50? En is het verschil tussen uw huidige en uw vorige 

stand 5? Dan is uw verbruik 50 x 5 = 250 kWh/kW.

Wat betekenen de  
cijfers op het display?
Iedere 8 seconden verspringen de cijfers op het display.  

Wat kunt u allemaal aflezen van het display?

1 Op het display kunt u verschillende meterstanden 

aflezen

Het display laat u verschillende meterstanden zien. Bijvoorbeeld de 

door u ontvangen of teruggeleverde elektriciteit en het hoogst 

gemeten maandvermogen. Elke 8 seconden verschijnt er een 

nieuwe meterstand. 

2 Een code vertelt u welke meterstand u ziet

Een code geeft aan welke meterstand er op het display staat.

De meterstanden verschijnen steeds in een vaste volgorde.  

In tabel 1 kunt u opzoeken wat de codes betekenen, en in welke 

volgorde ze verschijnen. Dezelfde tabel staat op de sticker die op uw 

meetkast of meetinrichting is geplakt.

3 De pijltjes links onderin laten zien voor welk tarief u op 

dit moment elektriciteit ontvangt

Aan de pijltjes links onderin ziet u voor welk tarief u op dit moment 

elektriciteit ontvangt. Wijst het pijltje naar T1? Dan ontvangt u 

elektriciteit voor het lage tarief. Wijst het pijltje naar T2? 

Dan ontvangt u elektriciteit voor het hoge tarief.

T3 en T4 worden niet gebruikt.

CI.2 CI.15000imp
kvarh

imp
kvarh

Uitlezing
Landis+Gyr E650

T1 T2 T3 T4 CU TS Klok SET Test

3x230/400 V /5(15) A       50 Hz
ZMD410CT44.2407  S3 B31 No. 98 422 595

2011

=A (LDN)
1.8.T
1.8.T.01
1.6.0
1.6.0.01
T = Tarief

-A (ODN)
2.8.T
2.8.T.01
2.6.0
2.6.0.01

kWh-stand actueel
kWh-stand maandafsluiting
kW maximum actueel
kW maximum maandafsluiting

01 = laatste maandafsluiting

0.0.0  Serienummer
0.9.1  Tijd

0.9.2 Datum
0.1.0 Reset-telwerk

VO66
PAR E6501413

Lp = 15min.

K3: 1 imp = 0.4 Wh (+A)
K4: 1 imp = 0.4 WH (-A)
K5: 1 imp = 0.4 varh (+R)
K6: 1 imp = 0.4 varh (-R)

x
AV

Meterstand x 50

L1 L2 L3-P +P
+   Q

-  Q
kWhMWHhzm3

-P +P
+   Q

-  Q
kWhMWHhzm3

T1 T2 T3 T4 CU TS Klok SET Test

L1 L2 L3

Handleiding elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter Landis+Gyr Type ZMD410 en Type ZMD402



4 De pijlen links bovenin laten zien of u op dit moment 

elektriciteit ontvangt of teruglevert

Aan de pijlen links bovenin kunt u zien of u energie ontvangt of 

teruglevert: + betekent ontvangen, – betekent terugleveren.

5 De letters rechts bovenin geven de eenheid aan waarin 

de energie wordt gemeten

Aan de letters rechts bovenin ziet u in welke eenheid de meter meet. 

Bijvoorbeeld in kW of in kWh.

6 De pijlen rechts onderin geven informatie die alleen  

bestemd is voor de meetspecialist

Deze informatie is voor u niet van belang.

Hoe lees ik de  
meterstanden af?
Op het display verschijnen elke 8 seconden nieuwe 

meterstanden. Hoe weet u nu welke meterstand u ziet 

staan? Lees uw meterstanden af in drie stappen.

1 Bedenk welke meterstand u wilt weten

Bedenk eerst welke meterstand u wilt weten. Bijvoorbeeld:

uw verbruik tot nu toe voor het hoge tarief. Zoek dan in tabel 1 de 

code die erbij hoort. Bijvoorbeeld: code 1.8.2.

2 Wacht tot de code op het display verschijnt

De codes staan links op het display. Wacht tot de code die u zoekt op 

het display verschijnt. Elke 8 seconden verspringen de cijfers.

3 Lees welke meterstand er achter de code staat

De meterstand vindt u achter de code, rechts op het display.

Let op: de meter geeft meterstanden met twee cijfers achter de 

komma. Bijvoorbeeld: 10.73 kWh. Heeft u een stand gemist? 

Wacht dan gewoon tot hij weer opnieuw langskomt.

Wat doe ik bij storing?
Bij een storing van uw elektriciteitsmeter verschijnt op het display 

de code F.F. Ziet u deze code F.F. op het display staan? Dan vragen 

we u contact met ons op te nemen. We proberen de storing dan zo 

snel mogelijk op te lossen.

Meer weten?
Heeft u vragen over uw elektriciteitsmeter? Dan kunt u contact  

opnemen met de klantenservice van Liander. Ons telefoon-

nummer is 088 542 63 62. We zijn bereikbaar op werkdagen van 

8:00 tot 17:00 uur. Of kijk op onze website: www.liander.nl/meters.
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Tabel 1: Codes voor aflezen van de elektriciteitsmeter

Code     Betekenis meterstanden 

000     Serienummer van de meter

0.9.1     De tijd (uren en minuten)

0.9.2     De datum (jaar, maand en dag)

0.1.0     Elke maand springt de kW-stand weer op ‘0’. 

 Hier ziet u hoe vaak dat al is gebeurd.

1.8.1     Stand elektriciteit tot nu toe, laag tarief

1.8.1.01     Stand elektriciteit aan het eind van de vorige   

 maand, laag tarief

1.8.2     Stand elektriciteit tot nu toe, hoog tarief

1.8.2.01     Stand elektriciteit aan het eind van de vorige   

 maand, hoog tarief

2.8.1     Stand teruggeleverde elektriciteit tot nu toe, 

 laag tarief

2.8.1.01     Stand teruggeleverde elektriciteit aan het eind van  

 de vorige maand, laag tarief

2.8.2     Stand teruggeleverde elektriciteit tot nu toe, 

 hoog tarief

2.8.2.01     Stand teruggeleverde elektriciteit aan het eind van  

 de vorige maand, hoog tarief

1.6.0     Hoogst gemeten vermogen tot nu toe deze maand  

 (geleverd in kW)

1.6.0.01     Hoogst gemeten vermogen van de vorige maand  

 (geleverd in kW)

2.6.0     Hoogst gemeten vermogen tot nu toe deze maand  

 (teruggeleverd in kW)

2.6.0.01     Hoogst gemeten vermogen van de vorige maand  

 (teruggeleverd in kW)

BA 2013 01www.liander.nl


